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मासिक चालू घडामोडी िप्टेंबर 2021 

महत्वाच्या बातम्या: राज्य 
महाराष्ट्र पुण्यात राजीव गाांधी याांच्या नावावर ववज्ञान शहर उभारणार आहे 

 
• ववद्यार्थयाांमध्ये वैज्ञाननक दृष्ष्ट्टकोन ववकसित करण्यािाठी आणण त्याांना भववष्ट्यात ववद्यार्थी होण्यािाठी तयार 

करण्यािाठी महाराष्ट्र िरकारने पुण्याजवळ वपांपरी-चचांचवड येर्थे जागनतक दजााचे ववज्ञान शहर स्र्थापन 
करण्याचा ननणाय घेतला आहे.  

• 'भारतरत्न राजीव गाांधी िायन्ि इनोव्हेशन सिटी' अि ेनाव देण्यािाठी, पीिीएमिी पररिरातील आठ एकर 
कॉम्प्लके्िमध्ये एक एकर क्षते्रावर ववज्ञान कें द्र ववकसित केल े जाईल. पीिीएमिी क्षते्रात िायन्ि सिटी 
बाांधण्यािाठी कें द्रान े191 कोटी रुपयाांची मदत ददली आहे. 

Source: Indian Express 
 

कनााटक िरकार ऑनलाईन जुगारावर बांदी घालणार आहे 

 
• कनााटक िरकारने 4 िप्टेंबर 2021 रोजी लॉटरी वगळून कनााटक पोलीि अचधननयम, 1963 मध्ये िुधारणा 

करून ऑनलाइन गेम ककां वा िट्टेबाजीवर बांदी घालण्याचा ननणाय घेतला. बांदीमध्ये ऑनलाइन गेम िमाववष्ट्ट 
आहेत ज्यात िांगणक ककां वा मोबाईल फोनिारख्या इलेक्रॉननक उपकरणाांवरील व्यवहाराांचा िमावेश आहे. 

• िुधाररत ववधेयक ववचधमांडळाच्या आगामी अचधवेशनात िादर केले जाईल, जे 13 िप्टेंबर 2021 रोजी िुरू 
होणार आहे आणण 24 िप्टेंबर 2021 पयांत चालेल. 

• कनााटकात ऑनलाइन जुगारावर बांदी घालण्याचा ननणाय राज्य िरकारला िायबर फिवणकुीबाबत अनेक तक्रारी 
आल्यानांतर आला. 

अफगाणणस्तानमध्ये तासलबानची काळजीवाहू िरकार  
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• तासलबानने अफगाणणस्तानचा ताबा घेतल्यानांतर काळजीवाहू िरकारची घोषणा केली आहे.  
• या िरकारच्या प्रमुखपदी मुल्ला हिन अखुांद हे कायावाहक पांतप्रधान म्हणून अितील. 
• तासलबानचे प्रमुख दहबातुल्ला अखुांदझदा हे िरकारमध्ये िवोच्च पदावर अितील.  
• या िरकारच्या िवा नेमणकुा या काळजीवाहू पदाांवर करण्यात आल्या आहेत आणण ववववध इतर खात्याांच्या 

प्रमुखाांची घोषणा लवकरच केली जाईल अशी मादहती काबुल इर्थां तासलबानच्या प्रवक्त्याने ददली.  
• तासलबानचे नेत ेअब्दलु घनी बरादर हे या अांतगात िरकारमध्ये उपपांतप्रधानपदी अितील. 

Source: AIR 

पुणे येथे भारतातील पहिले कृषी नियाात सुविधा कें द्र उभारण्यात आले 

 
• मिाराष्ट्र चेंबर ऑफ कॉमसा इंडस्ट्रीज अँड अॅग्रीकल्चर आणण िाबाडा (िॅशिल बँक फॉर अॅग्रीकल्चर अँड रुरल 

डेव्िलपमेंट) िे अलीकडे पहिले कृषी नियाात सुविधा कें द्र सुरू केल.े 
• मिाराष्ट्र राज्याच्या कृषी आणण अन्ि नियाातीला चालिा देण्यासाठी कें द्र मदत करेल. 
• कृषी अन्ि उत्पादिांची नियाात करण्यासाठी कें द्र एक स्ट्टॉप शॉप म्िणूि काम करेल. 
• कृषी नियाातीत गंुतलेल्या प्रत्येकासाठी िे कें द्र खुले आिे. 
• िे ककमाि अिशेष पातळी, फळबाग व्यिस्ट्थापि, बँ्रडडगं आणण माकेहटगं, देशनििाय प्रोटोकॉल, विशेष नियाात 

उपचार आणण सरकारी नियाात योजिा यासारख्या क्षते्रात मागादशाि प्रदाि करेल. 
Source: Loksatta 
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चक्रीिादळ टॉकटे: मिाराष्ट्र सरकारिे 252 कोटी रुपयाचंा मदत निधी मंजूर केला  

 
• राज्य सरकार चक्रीिादळ टॉकटाई दरम्याि मरण पािलेल्यांच्या िातेिाईकांिा NDRF च्या निकषांिुसार 4 

लाख रुपये आणण सरकारी नतजोरीतूि 1 लाख रुपये देईल. 
• चक्रीिादळादरम्याि पूणापण े िुकसाि झालेल्या घरांसाठी 1,50,000 रुपयाचंी आर्थाक मदत हदली जाईल तर 

50 टक्के िुकसाि झालेल्या घरांसाठी 50,000 रुपये, 25 टक्के िुकसाि असलले्या घरांसाठी 25,000 रुपये 
आणण 15 टक्के िुकसाि झालेल्या घरांसाठी 15,000 रुपये हदल ेजातील. 

• चक्रीिादळादरम्याि िुकसाि झालले्या आणण पुििासिासाठी पात्र असलेल्या कोणत्यािी झोपडपट्टीला 15,000 
रुपये ममळतील. 

• वपकाच्या िुकसािीसाठी प्रनत िेक्टर 50,000 रुपये, िुकसाि झालेल्या िारळाच्या झाडाला 250 रुपये आणण 
50 रुपये प्रनत अरेका िट (सुपारी) िकृ्ष (जास्ट्तीत जास्ट्त 2 िेक्टरपयतं) भरपाई हदली जाईल. 

• ज्या कुटंुबांिा कपडे आणण भांडी गमिािी लागली त्यािंा प्रत्येकी 5,000 रुपये हदल ेजातील. 
• चक्रीिादळादरम्याि िुकसाि झालले्या मासेमारी िौकांिा प्रत्येकी 25,000 रुपये आणण अंशतः िुकसाि 

झालेल्या बोटींिा 10,000 रुपये हदल ेजातील. 
• खराब झालेल्या मासेमारी जाळयांिा दरुुस्ट्तीसाठी 5,000 रुपये ममळतील 

Source: Lokmat 
 

मिाराष्ट्रातील शतेकऱयासंाठी मी अन्िपूणाा कायाक्रम सुरू केला  

• मी अन्िपूणाा, मिाराष्ट्रातील शेतकरी आणण भूममपुत्रांच्या कल्याणासाठी एक सिासमािेशक 
कायाक्रम सुरू केला आिे. IRDA परिािाधारक विमा मध्यस्ट्थ, इंहटग्रेटेड ररस्ट्क इन्शुरन्स द्िारे या 
उपक्रमाची घोषणा करण्यात आली. 

• मी अन्िपूणाा उपजीविकेच्या तीि मित्त्िपूणा बाबी आणण सिासमािेशक व्यस्ट्तता एकत्रत्रत करेल. 
या योजिेबद्दल सविस्ट्तर सांगतािा, इंहटग्रेटेड ररस्ट्क इन्शुरन्सचे डॉ.जे.एच. रुसाट यांिी सांर्गतले 
की, 'मी अन्िपूणाा' कायाक्रमामध्ये तीि आज्ञा समाविष्ट्ट आिेत - कौशल्य, प्रनतबद्धता आणण 
िक्क. 
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• िा कायाक्रम मिाराष्ट्रातील शेतकरी आणण कृषी समुदायाच्या कल्याणासाठी कॉपोरेट सामाजजक 

जबाबदारी म्िणूि संस्ट्थेच्या िचिबद्धतेचा एक भाग आिे. 
Source: Sakal 

वपांपरी चचांचवडमध्ये उभारणार भारतरत्न राजीव गाांधी ववज्ञान अववष्ट्कार नगरी  

• वपांपरी चचांचवड महानगरपासलका क्षेत्रात भारतरत्न राजीव गाांधी ववज्ञान अववष्ट्कार नगरी उभारण्याचा ननणाय 
घेण्यात आला आहे. 

• ववद्यार्थयाांमध्ये वैज्ञाननक दृष्ष्ट्टकोन ननमााण करणे, भववष्ट्यातील वजै्ञाननक घडववणे यािाठी वपांपरी चचांचवड 
महानगरपासलका क्षते्रात 8 एकर जागा उपलब्ध अिून त्यापैकी एक एकर जागेत यापूवी तेर्थ े ववभागीय 
पातळीचे ववज्ञान कें द्र उभारण्यात आले आहे. 

  
• तर उवाररत 7 एकर क्षेत्रफळावर जागनतक दजााची, ववज्ञानातील ववववध िांकल्पनाांवर आधाररत भारतरत्न राजीव 

गाांधी ववज्ञान अववष्ट्कार नगरी पुढील पाच वषाात उभारण्यात येईल. 
• तिेच कें द्र पुरस्कृत योजनेंतगात यािाठी 191 कोटीच्या खचााि मान्यता देण्यात आली. 

स्रोत: लोकमत 
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तेलांगणात Medicine From The Sky’ योजनेची िुरुवात  

 
• ‘मेडडसिन फ्रॉम द स्काय’ योजनेची िुरुवात तेलांगणा या राज्यात करण्यात आली. 
• कें द्रीय नागरी उड्डयन मांत्री ज्योनतराददत्य सिांचधया आणण तेलांगणाचे मांत्री के टी रामाराव याांची 

उपष्स्र्थतीत  या योजनेचा शुभारांभ करण्यात आला. 
• उद्देश:ड्रोन वापरून दगुाम भागात लि आणण आवश्यक वस्तू पोहोचवने. 
• नुकतेच पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांच्या नेततृ्वाखाली ड्रोन धोरण तयार करण्यात आले आहे. प्रत्येक तीन 

मदहन्याांनांतर याचां ववश्लेषण केले जाईल. 
• िांपूणा देशािाठी एक मॉडेल तयार करण्यािाठी आयटी मांत्रालय,ववमान मांत्रालय,राज्य िरकार,आरोग्य 

मांत्रालय हे िवा काम करतील. 
कें द्र ड्रोन ननयम 2021:  

• नुकतेच कें द्र िरकारने ड्रोन ननयम 2021 अचधिूचचत केले आहे, मानवरदहत ववमान प्रणालीांिाठी पूवी 
अष्स्तत्वात अिलेल्यापेक्षा अचधक उदार शािन. 

मुख्य बदल: 
• ववमानतळाच्या पररसमतीपािून 8 ते 12 ककमी दरम्यान ग्रीन झोनमध्ये 400 फूट आणण 200 फूट 

पयांत उड्डाण परवानगी आवश्यक नाही. 
• िूक्ष्म ड्रोन (गैर-व्याविानयक वापरािाठी), नॅनो ड्रोन आणण आर अँड डी िांस्र्थाांिाठी पायलट परवाना 

आवश्यक नाही. 
• भारतात नोंदणीकृत परदेशी मालकीच्या कां पन्याांनी ड्रोन ऑपरेशन्िवर कोणतेही बांधन नाही. 
• DGFT द्वारे ननयमन करण्यािाठी ड्रोन आणण ड्रोन घटकाांची आयात. 
• कोणत्याही नोंदणी ककां वा परवाना जारी करण्यापूवी कोणत्याही िुरक्षा मांजुरीची आवश्यकता नाही. 
• हवाबांदपणाचे प्रमाणपत्र, अद्ववतीय ओळख क्रमाांक, पूवा परवानगी आणण R&D घटकाांिाठी दरूस्र्थ 

पायलट परवान्याची आवश्यकता नाही. 
• ड्रोन ननयम 2021 अांतगात ड्रोनचे कव्हरेज 300 ककलोवरून 500 ककलो पयांत वाढले. हे ड्रोन टॅक्िीांना 

देखील कव्हर करेल. 
• क्वासलटी कौष्न्िल ऑफ इांडडया आणण त्याच्याद्वारे अचधकृत प्रमाणपत्र िांस्र्थाांना िुपूदा केलेल्या हवाई 

योग्यतेचे प्रमाणपत्र जारी करणे. 
• ननमााता स्व-प्रमाणन मागााद्वारे डडष्जटल स्काय प्लॅटफॉमावर त्याांचा ड्रोनचा अद्ववतीय ओळख क्रमाांक 

तयार करू शकतो. 
• ड्रोन ननयम, 2021 अांतगात जास्तीत जास्त दांड INR 1 लाख केला. तर्थावप, इतर कायद्याांच्या 

उल्लांघनाच्या िांदभाात हे दांड लागू होणार नाही. 
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• मालवाहतुकीिाठी ड्रोन कॉररडॉर ववकसित केले जातील. 
• व्यविायािाठी अनुकूल ननयामक व्यवस्र्था िुलभ करण्यािाठी ड्रोन प्रमोशन कौष्न्िलची स्र्थापना 

केली जाईल. 
Source – AIR News 

24 पैकी 5 ऑष्क्िजन ननसमाती प्रकल्पाांपैकी प्रकल्प पूणा नासशक ष्जल््यात 

 
• नासशक ष्जल््यात कोरोनाच्या िांभाव्य नतिऱ्या लाटेच्या पाश्वाभूमीवर ऑष्क्िजन ननसमातीच्या 24 

प्रकल्पाांपैकी पाच पूणा झाले आहेत. 
• अजून दहा प्रकल्प लवकरच िुरु करण्यात येतील होतील. 
• ष्जल्हा प्रशािनाने कोरोनाच्या नतिऱ्या लाटेच्या िांभाव्य धोका लक्षात घेता दह तयारी केली आहे. 
• ऑष्क्िजन ननसमातीच ेिवा प्रकल्प वेळेत पूणा होतील, अिे ष्जल्हा प्रशािनाने िाांचगतले 
• नासशकच े ष्जल्हाचधकारी िूरज मांधारे, नासशक महापासलका आयुक्त कैलाि जाधव, ष्जल्हा पररषदेच्या 

मुख्य कायाकारी अचधकारी लीना बनिोड आणण इतर अचधकारी उपष्स्र्थत होते. 
Source – AIR 

PM-KUSUM अांतगात िौर पांप बिवण्यात हररयाणा अव्वल 

 
• कें द्रीय नवीन आणण नवीकरणीय ऊजाा मांत्रालयाच्या आकडेवारीनुिार, प्रधानमांत्री ककिान ऊजाा िुरक्षा 

इवाम उत्र्थान महासभयान (पीएम-कुिुम) अांतगात ऑफ-चग्रड िौर पांप बिवण्याच्या बाबतीत हररयाणा 
देशातील इतर राज्याांमध्ये अव्वल आहे.  

• हररयाणाने 2020-21 िाठी 15,000 मांजूर पांपाांपके्षा 14,418 पांप बिवले आहेत. हररयाणाला 2020-
21 वषाािाठी 15,000 पांपाांचे लक्ष्य देण्यात आले आहे, ज्याची एकूण ककां मत 520 कोटी रुपये आहे. 

पीएम-कुिुम योजनेबद्दल: 
• कें द्र पुरस्कृत पीएम-कुिुम योजना 2019 मध्ये 20 लाख स्टँडअलोन िौर पांप बिवण्याचे लक्ष्य ठेवून 

िुरू करण्यात आली. 
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• या योजनेअांतगात शतेकऱ्याांना पांपाच्या खचााचा 40 टक्के खचा करावा लागतो, तर कें द्र आणण राज्य 
िरकार उवाररत 60 टक्के िौर पांपाांना 10 एचपी पयांतची क्षमता अिलेल्या िष्ब्िडीवर अनुदान 
देतात. 

• तर्थावप, हररयाणा आणण इतर काही राज्याांनी अनुदानावर अनतररक्त टॉप-अप प्रदान केले आहे, 
ज्यामुळे शेतकऱ्याांचा दहस्िा 25 टक्क्याांपेक्षा कमी झाला आहे. 

िवा स्पधाा परीक्षाांिाठी महत्वाची मादहती: 
• हररयाणाची राजधानी: चांदीगड; 
• हररयाणाचे राज्यपाल: बांडारू दत्तात्रय; 
• हररयाणाचे मुख्यमांत्री: मनोहर लाल खट्टर 

Source: Economic Times 

छत्तीिगढ िरकारने भारताचे प्रमुख बाजरी कें द्र बनण्यािाठी 'समलेट समशन' िुरू केले 

 
• छत्तीिगडचे मुख्यमांत्री भूपेश बघेल याांनी 'समलेट समशन' िुरू करण्याची घोषणा केली आहे, ज्याचे 

उद्दीष्ट्ट शेतकऱ्याांना ककरकोळ धान्य वपकाांिाठी योग्य दर देण्याचे आहे.  
• हा उपक्रम मुख्यत्वेकरून भारताचे बाजरीचे कें द्र बनण्याच्या दृष्ट्टीने एक पाऊल आहे. समशनची 

अांमलबजावणी करण्यािाठी राज्य िरकारन े इांडडयन इष्न्स्टट्यूट ऑफ समलेट ररिचा 
(आयआयएमआर), हैदराबाद आणण राज्यातील 14 ष्जल््याांच्या ष्जल्हाचधकाऱ्याांिोबत िामांजस्य करार 
केला आहे. 

• शेतकऱ्याांना बाजरी समशन अांतगात इतर महत्त्वपूणा लाभाांमध्ये बाजरीिाठी इनपुट िहाय्य, खरेदी 
व्यवस्र्था, वपकाांच्या प्रकक्रयेत शेतकऱ्याांना मदत करणे आणण शेतकऱ्याांना तज्ञाांच्या कौशल्याचा लाभ 
समळणे िुननष्श्चत करणे िमाववष्ट्ट आहे. 

• छत्तीिगडचे मुख्यमांत्री: भूपेश बघेल 
• छत्तीिगडचे राज्यपाल: अनुिूया उईके 

Source: ANI News 
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उत्तराखांडमधील भारतातील िवाात मोठी ओपन एअर फनीरी 

 
• उत्तराखांडच्या रानीखेतमध्ये भारतातील िवाात मोठ्या ओपन एअर फनीरीचे उद्घाटन झाले. 

रानीखेत फनीरी बद्दल: 
• फनारीमध्ये फना प्रजातीांचा िवाात मोठा िांग्रह आहे, जो फक्त जवाहरलाल नेहरू रॉवपकल बॉटननकल गाडान 

आणण ररिचा इष्न्स्टट्यूट (टीबीजीआरआय), नतरुअनांतपुरम नांतर दिुरा आहे. 
• तर्थावप, नैिचगाक पररिरामध्ये ही देशातील पदहली ओपन-एयर फनीरी आहे जी कोणत्याही पॉली-हाऊि/ शेड 

हाऊि अांतगात नाही. 
• फनारी 1,800 मीटर उांचीवर 4 एकर जसमनीवर पिरली आहे. 
• कें द्र िरकारच्या कॅम्पा योजनेअांतगात उत्तराखांड वन ववभागाच्या िांशोधन शाखनेे तीन वषाांच्या कालावधीत 

ववकसित केले आहे. 
• CAMPA (भरपाई वनीकरण ननधी व्यवस्र्थापन आणण ननयोजन प्राचधकरण) बद्दल: पयाावरण आणण वन 

मांत्रालयाने CAMPA 2004 मध्ये नैिचगाक जांगलाांच ेिांरक्षण, वन्यजीवाांचे व्यवस्र्थापन, जांगलातील पायाभूत 
ववकाि आणण इतर िांलग्न कामाांिाठी गनतमानता वाढवण्यािाठी िुरू केली होती. 

• रानीखेत फनीरीमध्ये 120 वेगवेगळ्या प्रकारचे फना आहेत. 
• फनारीमध्ये पष्श्चम दहमालयीन प्रदेश, पूवा दहमालयीन प्रदेश आणण पष्श्चम घाटातील प्रजातीांचे समश्रण आहे. 
• यात उत्तराखांडच्या राज्य जवैववववधता मांडळाने धोकादायक प्रजाती री फनािह अनेक दसुमाळ प्रजाती आहेत. 

टीप: अलीकडेच, उत्तराखांडच्या देहरादनू ष्जल््यात जुलै 2021 मध्ये भारतातील पदहल्या कक्रप्टोगॅसमक गाडानचे उद्घाटन 
झाले. 
Source: AIR News 

पांतप्रधानाांनी अहमदाबाद येर्थे िरदारधाम भवनाचे उद्घाटन केले 
• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी गुजरातमधील अहमदाबाद येर्थे िरदारधाम भवनाचे उद्घाटन केले. 
• त्याांनी िरदारधाम फेज -2 कन्या छात्रालय (मुलीांचे विनतगहृ) ची पायाभरणीही केली आहे. 
• िरदारधाम भवन पाटीदार िमाजाने ववकसित केले आहे. 
• िरदारधाम शैक्षणणक आणण िामाष्जक पररवतान, िमाजातील दबुाल घटकाांच े उत्र्थान आणण तरुणाांना 

रोजगाराच्या िांधी उपलब्ध करून देण्याच्या ददशेने काम करत आहे. 
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Source: TOI 

राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणाची महाराष्ट्रात लवकरच अांमलबजावणी होणार  

 
• नुकतेच महाराष्ट्राचे मुख्यमांत्री उद्धव ठाकरे याांनी जाहीर केले आहे की डॉक्टर रघुनार्थ माशेलकर 

याांच्या अध्यक्षतेखाली राष्ट्रीय शैक्षणणक धोरणाचा अभ्याि करणाऱ्या कायावाही गटाने सशफारिी आणण 
िूचना ददलेल्या आहेत.  

• सशक्षणाच्या दृष्ट्टीने राज्याचा िवाांगीण ववकाि िुननष्श्चत करण्यािाठी आणण या क्षेत्रात राज्याला 
आघाडीवर ठेवण्यािाठी टास्क फोिाच्या सशफारशीांनुिार िवा शक्य उपाययोजना केल्या जाणार आहेत. 

• राष्ट्रीय सशक्षण धोरण, 2020 च्या िांदभाात टास्क फोिाने केलेल्या ववववध सशफारशीांची मादहती 
डॉ.माशेलकर याांनी यावेळी ददली. सशफारशीांनुिार, तात्काळ कारवाईिाठी लवकरच प्रस्ताव 
मांत्रत्रमांडळाकडे िादर केला जाणार आहे. 

• नोकरी सशक्षणानांतर समळाले पादहजे. बदलत्या काळात डडष्जटल सशक्षण महत्त्वाचे झाले आहे. त्यािाठी 
आवश्यक पायाभूत िुववधा ननमााण करणे आवश्यक आहे. कोरोना ने आपल्याला खूप काही सशकवले. 
घरून काम, ऑनलाईन सशक्षण िुरू झाले. मुलाांना अॅननमेशन ककां वा रेखाांकनाद्वारे सशकवले तर ते 
लगेच िमजते. त्यामुळे भववष्ट्यात अशा नाववन्यपूणा िांकल्पनाांवर भर देणे आवश्यक आहे. अि े
मुख्यमांत्रयाांनी िाांचगतले. 

Source: Lokmat 
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ओबीिी आरक्षणाबाबत अध्य़ादेश काढण्याचा राज्य मांत्रीमांडळाचा ननणाय 
• 50 टक्के आरक्षणाच्या मयाादेत ओबीिी आरक्षणाबाबत अध्यादेश जारी करण्याचा ननणाय राज्य मांत्रत्रमांडळाच्या 

बैठकीत घेण्यात आला. 
• त्यािाठी महाराष्ट्र ग्रामपांचायत कायद्यात बदल केल ेजातील.  

 
• आांध्र प्रदेश, तेलांगणा आणण इतर काही राज्याांनी 50 टक्क्याांच्या मयाादेत अध्यादेश जारी केल ेआहेत. 
• हाच अध्यादेश िध्याच्या पोटननवडणुका आणण येणाऱ्या इतर ननवडणुकाांना लागू होईल.  
• त्यामुळे 10 ते 12 टक्के ओबीिी जागा कमी होतील.  
• या जागा कमी झाल्या तरी उवाररत आरक्षण वाचवण्यािाठी राज्य िरकारने हे पाऊल उचलल े अिून, 

अध्यादेशही न्यायालयात उभा राहील. 
Source: AIR News 

अलीगढ येर्थील राजा महेंद्र प्रताप सिांह राज्य ववद्यापीठाची पायाभरणी पांतप्रधानाांनी केली 

 
• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी अलीगढ येर्थील राजा महेंद्र प्रताप सिांह राज्य ववद्यापीठाची पायाभरणी केली. 
• पांतप्रधानाांनी उत्तर प्रदेश िांरक्षण औद्योचगक कॉररडॉरच्या अलीगढ नोड आणण राजा महेंद्र प्रताप सिांह राज्य 

ववद्यापीठाच्या प्रदशानातील मॉडेल्िलाही भेट ददली. 
राजा महेंद्र प्रताप सि ांह राज्य ववद्यापीठाबद्दल: 

• उत्तर प्रदेश राज्य िरकारने राजा महेंद्र प्रताप सिांह याांच्या स्मतृी आणण िन्मानार्था या ववद्यापीठाची स्र्थापना 
केली जात आहे. 

• असलगढच्या कोइल तहिीलच्या लोढा आणण मुिेपूर करीम जारौली गावात 92 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रामध्ये हे 
ववद्यापीठ स्र्थापन केल ेजात आहे. 

राजा महेंद्र प्रताप सि ांह बद्दल: 
• राजा महेंद्र प्रताप सिांह याांचा जन्म 1 डडिेंबर 1886 रोजी उत्तर प्रदेशातील हार्थरि ष्जल््यात झाला. 
• ते एक भारतीय स्वातांत्रय िेनानी, पत्रकार, लेखक, क्राांनतकारक होत.े 
• 1957-19 62 मध्ये ते दिुऱ्या लोकिभेच ेिदस्य होत.े 
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• 1932 मध्ये त्याांना नोबेल शाांतता पुरस्कारािाठी नामाांकन समळाल.े 
Source: PIB 

पुणे शहरात एक हजार टनाांपेक्षा जास्त बायोमेडडकल कचरा 

 
• गेल्या चार मदहन्याांत पुणे शहराने मास्क, हातमोजे, प्रयोगशाळा कचरा, अयशस्वी लि आणण िष्जाकल कचरा 

यािह एक हजार टनाांपेक्षा जास्त बायोमेडडकल कचरा ननमााण केला आहे. 
• कोरोना रुग्णाांची िांख्या कमी झाल्यामुळे इतर रुग्णाांवरही आता उपचार केल ेजात आहेत. त्यामुळे िामान्य 

बायोमेडडकल कचऱ्याचे प्रमाण आता कोववड बायोमेडडकल कचऱ्यापेक्षा जास्त आहे. 
• एवप्रल-मेच्या तुलनेत जून ते ऑगस्ट दरम्यान िामान्य बायोमेडडकल कचऱ्याच ेप्रमाण वाढल्याचे ददिून आल े

आहे. 
• मे ते ऑगस्ट पयांत शहरात 759 टन ववववध प्रकारचे बायोमडेडकल कचरा आणण 345 टन कोववड 

बायोमेडडकल कचरा ननमााण झाला आहे. 

टाटा स्टीलने CO2 कॅप्चर करण्यािाठी भारतातील पदहला कारखाना उघडला 

 
• टाटा स्टीलने भारतातील पदहला काबान कॅप्चर प्लाांट िुरू केला आहे जो र्थेट जमशेदपूर वक्िामध्ये ब्लास्ट 

फनेि गॅिमधून CO2 काढतो. या कामचगरीमुळे, टाटा स्टील अशी काबान कॅप्चर तांत्रज्ञान स्वीकारणारी 
देशातील पदहली स्टील कां पनी बनली आहे.  

• िीिीयू प्लाांटचे उद्घाटन कां पनीचे अचधकारी आणण इतर मान्यवराांच्या उपष्स्र्थतीत टाटा स्टीलचे िीईओ आणण 
एमडी टीव्ही नरेंद्रन याांनी केल.े 

कारखाना  बद्दल: 
• कारखाना  दररोज 5 टन CO2 (5 टन प्रनतददन (TPD)) घेऊ शकत.े गोलाकार काबान अर्थाव्यवस्र्थलेा 

प्रोत्िाहन देण्यािाठी कां पनी कॅप्चर केलेल्या CO2 चा िाइटवर पुनवाापर करेल. 
• ही काबान कॅप्चर अँड युदटलायझेशन (CCU) िुववधा अमाईन-आधाररत तांत्रज्ञानाचा वापर करत ेआणण कॅप्चर 

केलेले काबान ऑनिाइट पुनवाापरािाठी उपलब्ध करत.े 
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• िांपलेला CO2 गॅि वाढीव कॅलरीकफक मूल्यािह गॅि नेटवका ला परत पाठववला जातो. हा प्रकल्प काबान क्लीन, 
कमी ककमतीच्या CO2 कॅप्चर तांत्रज्ञानाचा जागनतक नेता अिलेल्या ताांत्रत्रक िहाय्याने कायााष्न्वत करण्यात 
आला आहे. 

िवा स्पधाा परीक्षाांिाठी महत्वाची मादहती: 
• टाटा स्टीलची स्र्थापना: 25 ऑगस्ट 1907, जमशेदपूर; 
• टाटा स्टीलच ेिांस्र्थापक: जमशेटजी टाटा; 
• टाटा स्टील मुख्यालय: मुांबई. 

Source: Tata Steel 

“आप के द्वार - आयुष्ट्मान” गुजरात मध्ये मेगा ड्राइव्ह 

 
• कोववड -19 प्रकरणाांवर लक्ष ठेवण्यािाठी मेगा-ड्राइव्ह िुरू केली. 
• या मोदहमेअांतगात त्याांना राज्य िरकारच्या प्रधानमांत्री जन आरोग्य योजना - पीएमजेएवाय आणण मा काडा 

योजनेिाठी नोंदणी केली जाईल.  
• राज्यातील कोववड 19 प्रकरणाांची तपािणी करण्यािाठी दररोज 75 हजाराांहून अचधक आरटीपीिीआर आणण 

रॅवपड अँटीजेन चाचण्या घेतल्या जात आहेत. 
Source: AIR 

एकाष्त्मक िुगांध डअेरी उद्योजकता 

 
• कें द्रीय राज्यमांत्री (स्वतांत्र प्रभार) ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान डॉ ष्जतेंद्र सिांह याांनी शेतकऱ्याांचे उत्पन्न वाढवण्यािाठी 

जम्मू आणण काश्मीरिाठी एकाष्त्मक िुगांध डेअरी उद्योजकता प्रस्ताववत केली आहे. 
• कें द्रीय ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या नेततृ्वाखाली िीएिआयआरने यापूवीच जम्मू आणण काश्मीरमध्ये 

िुरू केलेल्या अरोमा समशनमध्ये ते प्रभावीपणे एकत्रत्रत केल ेजाऊ शकत.े 
• अलीकडेच, िीएिआयआर फ्लोररकल्चर समशन भारतातील 21 राज्ये आणण कें द्रशासित प्रदेशाांमध्ये िुरू 

करण्यात आल ेआहे. 
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िगुांध समशन बद्दल: 
• िुगांध समशन, ज्याला "लॅव्हेंडर ककां वा जाांभळी क्राांती" म्हणून देखील ओळखले जाते, जम्मू -काश्मीरपािून िुरू 

झाल ेआणण शेतकऱ्याांच्या जीवनात पररवतान घडवले. 
• नोडल एजन्िीज: नोडल प्रयोगशाळा िीएिआयआर-िेंरल इष्न्स्टट्यूट ऑफ मडेडसिनल अँड अरोमदेटक प्लाांट्ि, 

लखनऊ आहे. 
Source: PIB 

पेटांट (िुधारणा) ननयम, 2021 

 
• कें द्र िरकारने पेटांट (िुधारणा) ननयम, 2021 िादर केले ज्याने शकै्षणणक िांस्र्थाांिाठी पेटांट भरणे आणण 

खटल्याची फी 80 टक्क्याांनी कमी केली. 
पेटांट (िुधारणा) ननयम, 2021: 

• उच्च पेटांदटांग फी तांत्रज्ञानाच ेपेटांट समळवण्यािाठी प्रनतबांधात्मक घटक िादर करत.े 
• देशाच्या नवननसमातीत महत्त्वाची भूसमका बजावणाऱ्या शैक्षणणक िांस्र्थाांच्या अचधक िहभागाला प्रोत्िाहन 

देण्यािाठी, पेटांट ननयम, 2003 अांतगात ववववध कृत्याांच्या िांदभाात त्याांच्याकडून देय अिलेली अचधकृत फी 
पेटांट (िुधारणा) ननयम, 2021 द्वारे कमी करण्यात आली आहे.  

• शीघ्र परीक्षा प्रणाली िुरू करण्यात आली आहे ज्यात पेटांट मांजूर करण्याच्या अजााचा ननणाय एक वषााच्या आत 
त्वररत परीक्षेच्या अांतगात अशी ववनांती दाखल करण्याचा ननणाय घेतला जातो, िामान्य परीक्षा मागााच्या 
बाबतीत आवश्यक अिलेल्या काही वषाांच्या कालावधीच्या तुलनेत. 

• स्टाटाअप्िना अजा भरण्यािाठी आणण प्रकक्रयेिाठी िुववधा उपलब्ध करून देण्यािाठी स्टाटाअप्ि इांटेलेक्चुअल 
प्रॉपटी प्रोटेक्शन (एिआयपीपी) िुववधा िुरू केली आहे. 

पेटांट बद्दल: 
• भारतातील प्रत्येक पेटांटची मुदत दाखल केल्याच्या तारखेपािून 20 वषे आहे. 
• भारतात 20 एवप्रल 1972 रोजी पेटांट कायदा 1970 लागू करण्यात आला. 

Source: PIB 
 

महत्वाच्या बातम्या: भारत 
सशक्षक ददनाननसमत्त देशातील 44 सशक्षकाांना राष्ट्रीय पुरस्काराांनी िन्माननत करण्यात आले 

• सशक्षक ददनाननसमत्त देशाच्या ववववध भागाांतील 44 सशक्षकाांना राष्ट्रपती रामनार्थ कोववांद याांच्या हस्त ेसशक्षण 
क्षेत्रात ववशषे योगदानािाठी 2021 िालचा राष्ट्रीय पुरस्कार देऊन िन्माननत करण्यात आल.े त्यात गडचचरोली 
ष्जल््यातील खुशीद कुतुबुद्दीन शेख आणण उस्मानाबाद ष्जल््यातील उमेश खोि ेयाांचा िमावेश आहे. 

• यावेळी बोलताना राष्ट्रपतीांनी सशक्षकाांना प्रत्येक 
मुलाची क्षमता, बुद्चधमत्ता, मानसिकता, िामाष्जक 
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पाश्वाभूमी आणण पयाावरणाचा ववचार करण्याचे आवाहन केल.े राष्ट्रपतीांनी आशा व्यक्त केली की सशक्षण 
व्यवस्र्था मुलाांमध्ये घटनात्मक मूल्ये आणण नागररकाांची मूलभूत कताव्ये रुजवेल. 

 
Source: AIR News 

शैक्षणणक क्षते्रात महत्त्वाच्या उपक्रमाांिह देशात सशक्षक पवााची  िुरुवात 

 
• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी सशक्षक पवााचे उद्घाटन करतील आणण दरूदशान प्रणालीद्वारे िांबोचधतही करतील. ते 

सशक्षण क्षते्रात अनेक मोठे उपक्रम िुरू करणार आहेत. 
• यामध्ये भारतीय िाांकेनतक भाषा शब्दकोश अर्थाात श्रवण दृष्ट्टीदोष ध्वनी आणण कोड समचश्रत िाांकेनतक भाषा 

ष्व्हडडओ, दृष्ट्टीक्षेपािाठी बोलणारी पुस्तके आणण िीबीएिई (िेंरल बोडा ऑफ िेकां डरी एज्युकेशन स्कूल स्कुल 
क्वासलटी अॅश्युरन्ि अँड स्रक्चर अिेिमेंट) िाठी युननव्हिाल डडझाईन ऑफ लननांगचा िमावेश आहे. 

• ते सशक्षण क्षेत्रातील स्वयांिवेक, देणगीदार आणण कां पन्याांच्या माध्यमातून िामाष्जक जबाबदारीला प्रोत्िाहन 
देण्यािाठी ननफुन भारत आणण ववद्याांजली पोटाल नावाचा सशक्षक प्रसशक्षण कायाक्रमही िुरू करणार आहेत. 

• गुणवत्ता आणण शाश्वत शाळा - भारतातील शालेय सशक्षण ही 'सशक्षक महोत्िव 2021' ची र्थीम आहे. हे 
नावीन्यतेला प्रोत्िाहन देईल आणण िवा स्तराांवर सशक्षणाची िातत्य िुननष्श्चत करेल तिेच शाळाांमध्ये 
गुणवत्ता, िवािमावशेकता आणण दटकाऊपणा राखेल. 

• या कायाक्रमादरम्यान कें द्रीय सशक्षण मांत्री धमेंद्र प्रधान आणण कें द्रीय सशक्षण राज्यमांत्री देखील उपष्स्र्थत 
राहतील. 

Source: AIR News 

भारताच ेप्रनतननचधत्व WHO SEARO मध्ये  
• जागनतक  आरोग्य िांघटनचे्या आग्नेय आसशया क्षेत्रीय कायाालयात कें द्रीय आरोग्य व कुटुांबकल्याण राज्यमांत्री 

डॉ भारती प्रवीण पवार याांनी  दरूदृष्ट्य प्रणालीद्वारे  भारताचे प्रनतननचधत्व केल.े  
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• जागनतक आरोग्य िांघटनचे्या आग्नेय आसशया क्षेत्रीय िसमतीच्या 74 व्या ित्रातील मांत्रयाांच्या गोलमेज 
पररषदेत त्याांनी भारतातफे िहभाग नोंदवला. 

Source: PIB 

देिता मंहदराशी संलग्ि जममिीचा मालक आिे: SC  

 
• सिोच्च न्यायालयाच्या न्यायमूती िेमंत गुप्ता आणण न्यायमूती ए एस बोपन्िा यांच्या मते, देिता मंहदराशी 

संलग्ि जममिीचे मालक आिेत. 
• खंडपीठािुसार, पुजाऱयाला भूमीस्ट्िामी (जममिीच ेमालक) मािल ेजाऊ शकत िािी. 
• पुजारी फक्त मंहदराच्या मालमते्तच्या व्यिस्ट्थापिासाठी जमीि ठेितो. 
• एससी खंडपीठािे िमूद केले की, मालकी स्ट्तंभात केिळ देितेच ेिाि आिश्यक आिे कारण न्यानयक व्यक्ती 

म्िणूि देिता जममिीचा मालक आिे. 
• भूमीचा अर्धग्रिण देितेद्िारे देखील केला जातो जो देितेच्या ितीिे सेिक ककंिा व्यिस्ट्थापकांद्िारे केला 

जातो. अशा प्रकारे, व्यिस्ट्थापक ककंिा पुजारी याचंे िाि व्यापारीच्या स्ट्तंभात िमूद करणे आिश्यक िािी. 
Source: The Hindu 

खाद्य तेल आणण खाद्य तेल त्रबयाांच्या आयातीवरच्या शुल्कात िूट देण्याचा कें द्रिरकारचा ननणाय   

 

• कें द्र िरकारनां खाद्य तेल आणण खाद्य तेल त्रबयाांच्या आयातीवरच्या शुल्कात िूट द्यायचा ननणाय घेतला 
आहे.  

• यािांदभाात कें द्रीय अर्था मांत्रालयाच्या महिूल ववभागानां काल अचधिूचना जारी केली.  
• खाद्यतेलाच्या वाढलेल्या ककांमती कमी व्हाव्यात आणण नागररकाांना ददलािा समळावा यािाठी हा ननणाय घेतला 

अिून, आजपािून ही अचधिूचना लागू केली अिां अर्था मांत्रालयानां म्हटलां आहे.  
(Source – PIB) 
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राज्यातल्या स्र्थाननक स्वराज्य िांस्र्थाांच्या ननवडणुका पुढां ढकलण्याचा अचधकार राज्य िरकाराांना 
निल्याचा िवोच्च न्यायालयाचा ननणाय 

 

• राज्यातल्या स्र्थाननक स्वराज्य िांस्र्थाांच्या ननवडणुका पुढे ढकलण्याची राज्य शािनाची अचधिूचना 
िवोच्च न्यायालयानां रद्द केली आहे.  

• याबाबतचा िांपूणा अचधकार राज्य ननवड ननवडणूक आयोगाचा अिल्यानां, त्यात राज्य िरकार 
हस्तक्षेप करु शकत नाही अिही न्यायालयानां म्हटलां आहे.  

• इतर मागाि वगीय-ओ.बी.िी. आरक्षण मयाादा पन्नाि टक्क्याांहून जास्त झाल्यानां राज्यातील काही 
स्वराज्य िांस्र्थाांमधील ननवडी िवोच्च न्यायालयानां रद्द केल्या. नतर्थां पोटननवडणुका घेण्याचां 
आयोगान  ननयोजन केलां.  

• मात्र, कोरोना ववषाणू िांिगााचां कारण देत राज्य िरकारनां त्या पुढे ढकलण्याची ववनांती केली होती 
(Source – AIR News) 

'मैं भी डडष्जटल 3.0' मोहीम िुरू  

 
• गहृननमााण आणण शहरी व्यवहार मांत्रालयाने इलेक्रॉननक्ि आणण मादहती तांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या िहकायााने 'मैं 

भी डडष्जटल 3.0' िुरू केले - देशातील 223 शहराांमध्ये पीएम स्वननधी योजनेअांतगात रस्त्यावरील 
ववके्रत्याांिाठी डडष्जटल ऑनबोडडांग आणण प्रसशक्षणािाठी एक ववशेष मोहीम. 

• िहभागी एजन्िी: BharatPe, Mswipe, Paytm, PhonePe, Aceware या मोदहमेत UPI ID, QR कोड 
जारी करण्यािाठी आणण डडष्जटल प्रसशक्षण देण्यािाठी िहभागी होत आहेत. 

• डडष्जटल पेमेंट अॅग्रीगेटर डडष्जटल व्यवहार आणण वताणुकीत बदल घडवून आणण्यािाठी रस्त्यावरच्या 
ववके्रत्याांना हाताळतील. 

कजा आणण रक्कम: 
• आतापयांत 45.5 लाख अजा प्राप्त झाल ेआहेत. यापैकी 27.2 लाख कजा मांजरू करण्यात आल ेआहे आणण 

24.6 लाख कजा ववतररत करण्यात आले आहे. 
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• आतापयांत ववतररत केलेली रक्कम ₹ 2,444 कोटी आहे. 
पीएम स्रीट वेंडरच्या आत्मननभार ननधी (पीएम स्वननधी) योजनेबद्दल: 

• हे 1 जून 2020 रोजी कें द्रीय क्षेत्र योजना म्हणून िुरू करण्यात आले. 
• ननयसमत परतफेडीवर% 7% व्याज िबसिडीिह scheme 10,000 पयांत परवडणारी कायारत भाांडवली कज ेही 

योजना िुलभ करते. 
• रस्त्यावरील ववके्रत्याांना कजााची वेळेवर परतफेड केल्याि अनुक्रमे दिुऱ्या आणण नतिऱ्या टप्प्यात ₹ 20,000 

आणण ₹ 50,000 चे कजा घेण्याची िांधी आहे. 
• योजना प्रशािनािाठी अांमलबजावणी एजन्िी म्हणून सिडबीची ननयुक्ती करण्यात आली आहे. 

Source: PIB 

डडष्जटल शतेी 
• कृषी आणण शेतकरी कल्याण मांत्रालयाने डडष्जटल शेती पुढे नेण्यािाठी खािगी कां पन्याांिोबत 5 िामांजस्य 

करार केल.े 
• सिस्को, ननन्जाकाटा, ष्जओ प्लॅटफॉमा सलसमटेड, आयटीिी सलसमटेड आणण एनिीडीईएक्ि ई-माकेट्ि 

सलसमटेड (एनएमएल) िह प्रायोचगक प्रकल्पाांिाठी िामांजस्य करार करण्यात आल.े 
• िामांजस्य करार डडष्जटल कृषी असभयानाच्या रेषेवर आहेत. 

 
डडष्जटल शतेी बद्दल: 

• डडष्जटल शेती म्हणजे "िवाांना िुरक्षक्षत, पौष्ष्ट्टक आणण परवडणारे अन्न देताना शेती फायदेशीर आणण 
दटकाऊ बनवण्यािाठी वळेेवर, लष्क्ष्यत मादहती आणण िेवाांच्या ववकाि आणण ववतरणाि िमर्थान देण्यािाठी 
आयिीटी आणण डेटा इकोसिस्टम." 

फायदे: 
• या प्रायोचगक प्रकल्पाांच्या आधारे शेतकरी कोणत ेपीक घ्यायचे, कोणत्या प्रकारचे त्रबयाणे वापरायचे आणण 

जास्तीत जास्त उत्पादन घेण्यािाठी कोणत्या िवोत्तम पद्धतीांचा अवलांब करायचा याबाबत मादहतीपूणा ननणाय 
घेण्याि िक्षम अितील. 

• कृषी पुरवठा िाखळीचे खळेाडू तांतोतांत आणण वेळेवर मादहतीवर त्याांच्या खरेदी आणण लॉष्जष्स्टकच े
ननयोजन करू शकतात. 

Source: PIB  
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कोळशावर आधाररत हायड्रोजन उत्पादनािाठी रोड मॅप तयार करण्यािाठी टास्क फोिा आणण तज्ज्ञ 
िसमती 

 
• कोळिा मांत्रालयाने कोळशावर आधाररत हायड्रोजन उत्पादनािाठी रोड मॅप तयार करण्यािाठी एक टास्क फोिा 

आणण तज्ज्ञ िसमतीची स्र्थापना केली आहे. 
• टास्क फोिाचे अध्यक्ष- ववनोद कुमार नतवारी, अनतररक्त िचचव कोळिा 
• टीप: टास्क फोिा कोळिा गॅसिकफकेशन समशन आणण NITI आयोग याांच्याशी िमन्वय िाधण्यािाठी जबाबदार 

आहे. 
• तज्ज्ञ िसमतीच ेअध्यक्ष- आर. मल्होत्रा, महािांचालक (FIPI) 

कोळशावर आधाररत हायड्रोजन उत्पादनाबद्दल: 
• इलेक्रोलायसििद्वारे नैिचगाक वायू (गे्र हायड्रोजन) आणण अक्षय ऊजाा (ग्रीन हायड्रोजन) यासशवाय कोळिा हा 

हायड्रोजन बनवण्याच्या (ब्राऊन हायड्रोजन) महत्त्वाच्या स्त्रोताांपैकी एक आहे. 
• तर्थावप, कोळशाद्वारे कोळशाद्वारे हायड्रोजन काढताना काबान उत्िजान होऊ शकते या भीतीमुळे कोळशाला 

इतरत्र प्रोत्िादहत केल ेगेले नाही. 
• भारतात ननमााण होणारे जवळजवळ 100% हायड्रोजन नैिचगाक वायूद्वारे होत.े 
• जागनतक स्तरावर, 73 एमटी हायड्रोजन शुद्धीकरण, अमोननया बनवण्यािाठी आणण इतर शुद्ध वापरािाठी 

वापरले जात ेआणण िुमारे 42 मेदरक टन मेर्थनॉल, स्टील बनवण्यािाठी आणण इतर समचश्रत वापरािाठी 
वापरले जात.े 

• इलेक्रोलायसिि आणण नैिचगाक वायूद्वारे हायड्रोजन उत्पादनाच्या तुलनेत कोळशापािून उत्पाददत हायड्रोजनची 
ककांमत स्वस्त आणण आयातीि कमी िांवेदनशील अिू शकत.े 

Source: PIB 

ई-श्रम पोटाल 
• 26 ऑगस्ट 2021 रोजी लॉन्च झाल्यापािून 1 कोटीपेक्षा जास्त अिांघदटत कामगाराांनी ई-श्रम पोटालवर 

नोंदणी केली आहे. 

 
• उद्दीष्ट्ट: बाांधकाम, मािेमारी, चगग अॅपरल मॅन्युफॅक्चररांग, स्रीट वेंडड ांग, कृषी आणण िांबद्ध, वाहतूक क्षेत्र 

आणण इतराांमधील घरगुती काम यािारख्या ववववध 
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क्षेत्राांतील अिांघदटत कामगाराांचा िवािमावेशक डेटाबेि तयार करणे. 
• कामगार आणण रोजगार मांत्रालयानुिार, 43 % लाभार्थी मदहला आणण 57 % पुरुष आहेत. 
• त्रबहार, ओडडशा, उत्तर प्रदेश आणण पष्श्चम बांगाल या उपक्रमाांतगात िवााचधक नोंदणी झाल्या आहेत. 

Source: AIR 

देशातील िवा लाभार्थयाांना फोदटाफाइड ताांदळू समळेल: कें द्र िरकार 

 
• देशातील अशक्तपणा आणण िूक्ष्म पोषक तत्वाांची कमतरता दरू करण्यािाठी, कें द्र िवा लाभार्थयाांना 2024 

च्या आत िावाजननक ववतरण प्रणालीद्वारे फोदटाफाइड ताांदळू पुरवेल. 
• फोदटाफाइड ताांदळू मध्ये तुटलेले ताांदळू पावडरमध्ये पीिणे, पोषक तत्वाांमध्ये समिळणे आणण नांतर बाहेर 

काढण्याच्या प्रकक्रयेचा वापर करून ताांदळािारख्या कनालमध्ये आकार देणे. 
• हे मजबूत कनाल नांतर 1: 100 च्या प्रमाणात िामान्य ताांदळामध्ये समिळले जातात आणण वापरािाठी 

ववतरीत केले जातात. 
• कमीतकमी 112 आकाांक्षी ष्जल््याांमधील PDS, अांगणवाड्या आणण MMS कव्हरचे िवा लाभार्थी कव्हर 

केले जातील. 
Source: AIR 

राष्ट्रीय िुकाणू िसमती 

 
• राष्ट्रीय सशक्षण धोरण (NEP) 2020 नुिार राष्ट्रीय अभ्यािक्रम फे्रमवका च्या ववकािािाठी सशक्षण मांत्रालयाने 

12 िदस्यीय राष्ट्रीय िुकाणू िसमतीची स्र्थापना केली आहे. 
• या िसमतीचे अध्यक्ष इस्रोच ेमाजी अध्यक्ष डॉ के कस्तुरीरांगन अितील. ते NEP, 2020 च्या मिुदा िसमतीच े

अध्यक्षही होत.े 
िसमतीच्या िांदभा अटी: 

• NEP 2020 च्या दृष्ट्टीकोनाांनुिार, िसमती चार राष्ट्रीय अभ्यािक्रम फे्रमवका  ववकसित करेल- म्हणजे, शालेय 
सशक्षणािाठी राष्ट्रीय अभ्यािक्रम फे्रमवका , बालपण काळजी आणण सशक्षणािाठी राष्ट्रीय अभ्यािक्रम, सशक्षक 
सशक्षणािाठी राष्ट्रीय अभ्यािक्रम फे्रमवका  आणण प्रौढ सशक्षणािाठी राष्ट्रीय अभ्यािक्रम फे्रमवका  . 

• राष्ट्रीय िुकाणू िसमतीचा कायाकाळ अचधिूचनेच्या तारखेपािून तीन वषाांचा अिले. 
Source: PIB 
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प्लॅनेटेररयम इनोव्हेशन चॅलेंज 

 
• इलेक्रॉननक्ि आणण मादहती तांत्रज्ञान मांत्रालयाच्या (MeitY) अांतगात MyGov India ने भारतीय स्टाटा-अप 

आणण टेक उद्योजकाांिाठी प्लॅनेटेररयम इनोव्हेशन चॅलेंज िुरू केले आहे. 
• ऑगमेंटेड ररअॅसलटी (एआर), व्हच्युाअल ररअसॅलटी (व्हीआर) आणण मजा केलेल्या ररअॅसलटी (एमआर) यािह 

नवीनतम तांत्रज्ञानाचा वापर करून स्वदेशी ताराांगण प्रणाली िॉफ्टवेअर तयार करण्याची क्षमता अिलेल्या टेक 
कां पन्या आणण स्टाटा-अप (भारताबाहेर) एकत्र आणण्याचे आव्हान आहे. . 

• MyGov बद्दल: भारतीय नागररकाांच्या त्याांच्या देशाच्या शािन आणण ववकािात िकक्रय िहभागाला प्रोत्िाहन 
देण्यािाठी 26 जुलै 2014 रोजी भारत िरकारने िुरू केलेले हे एक नागररक िहभाग मांच आहे. 

Source: PIB 

राष्ट्रीय लोक अदालत 

Twitter 

• असलबागमध्ये नुकत्याच झालेल्या राष्ट्रीय लोक अदालतीमध्ये ३४ हजार ५६२ प्रकरणां ननकाली काढून 
िलग नतिऱ्याांदा महाराष्ट्रात अव्वल ठरण्याचा मान रायगड ष्जल््यानां पटकावला आहे. 
राष्ट्रीय ववधी िेवा प्राचधकरणाच्या वतीनां आयोष्जत राष्ट्रीय लोक अदालतमध्ये प्रलांत्रबत आणण 
दाखलपूवा अशी १ लाख ३३ हजार २८९ प्रकरणां ठेवण्यात आली होती.  

• ष्जल्हा आणण ित्र न्यायाधीश ववभा इांगळे याांच्या मागादशानाखाली या लोक अदालतीचां आयोजन 
करण्यात आलां होतां. 

Source: Newsonair 
 

महत्वाच्या बातम्या: जग 
6 वा पूवा आचर्थाक मांच 2021 

• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी अलीकडेच रसशयाच्या व्लाददवोस्तोक येर्थे 6 व्या ईस्टना इकॉनॉसमक फोरम (ईईएफ) 
2021 च्या ित्राला िांबोचधत केल.े 
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• र्थीम :पररवतानाच्या अांतगात जगात िुदरू पूवेिाठी िांधी  
मखु्य मदु्दे 
पांतप्रधानाांच्या असभभाषणातील ठळक मुद्दे: 

• रसशयन िुदरू पूवेच्या ववकािािाठी राष्ट्रपती पुतीन याांच्या दरूदशीपणाचे कौतुक करत, पांतप्रधानाांनी या 
िांदभाात रसशयाचा ववश्वािाहा भागीदार अिण्याच्या "अॅक्ट ईस्ट पॉसलिी" चा भाग म्हणून भारताच्या 
वचनबद्धतचेा पुनरुच्चार केला. 

• त्याांनी रसशयन िुदरू पूवेच्या ववकािात भारत आणण रसशयाची नैिचगाक पूरकता अधोरेणखत केली. 
• त्याांनी 'ववशेष आणण ववशषेाचधकार प्राप्त धोरणात्मक भागीदारी'च्या अनुषांगाने दोन्ही बाजूांच्या आचर्थाक 

आणण व्याविानयक गुांतवणकूीच्या महत्त्वावर भर ददला. 

 

ईस्टना इकॉनॉसमक फोरम (ईईएफ) बद्दल: 
• ईईएफची स्र्थापना रसशयन फेडरेशनचे अध्यक्ष व्लाददमीर पुतीन याांनी 2015 मध्ये केली होती. 
• फोरम व्यविाय कायाक्रमात आसशया-पॅसिकफक क्षते्रातील आघाडीच्या भागीदार देशाांिह आणण आसियानिह 

अनेक व्याविानयक िांवाद िमाववष्ट्ट आहेत. 
Source: PIB 
 
'प्लाष्स्टक करार' िुरू करणारे भारत पदहले आसशयाई राष्ट्र 

 
• प्लाष्स्टक कराराला िुरुवात करणारा भारत हा आसशयातील पदहला देश बनला आहे, प्लाष्स्टकिाठी वतुाळाकार 

प्रणालीला प्रोत्िाहन देण्यािाठी नवीन व्यािपीठ. 
• कॉन्फेडरेशन ऑफ इांडडयन इांडस्री (CII) द्वारे आयोष्जत 16 व्या दटकाऊपणा सशखर पररषदेत भारतातील 

त्रब्रदटश उच्चायुक्त अलेक्झाांडर एसलि याांनी 03 िप्टेंबर 2021 रोजी इांडडया प्लाष्स्टक करार प्लॅटफॉमाची 
िुरुवात केली. 
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• India नवीन प्लॅटफॉमा 'इांडडया प्लॅष्स्टक करार' हा वल्डा-वाइड फां ड फॉर नेचर-इांडडया (डब्ल्यूडब्ल्यूएफ इांडडया) 
आणण कॉन्फेडरेशन ऑफ इांडडयन इांडस्री (िीआयआय) याांचा िांयुक्त प्रयत्न आहे आणण प्लाष्स्टकचे मूल्य 
आहे आणण नाही अिे जग ननमााण करण्याची कल्पना आहे. पयाावरण प्रदवूषत करा. 

•  हा करार 2030 पयांत व्यविायाला प्लाष्स्टकिाठी गोलाकार अर्थाव्यवस्र्थेच्या ददशेने िांक्रमण करण्याचे लक्ष्य 
ठेवतो. 

• हा पुढाकार यूके ररिचा द्वारे िमचर्थात आहे. 

 
भारत िरकारने औषधी रोपाांच ेववतरण करण्यािाठी आयुष आप द्वार असभयान िुरू केले 

 
• आझादी का अमतृ महोत्िव िेसलबे्रशनचा एक भाग म्हणून, आयुष मांत्रालयाने 'आयुष आप द्वार' नावाची 

मोहीम िुरू केली आहे, ज्याचे उद्ददष्ट्ट एका वषाात 75 लाख घराांमध्ये औषधी वनस्पतीांचे रोपटे ववतरीत 
करण्याचे आहे.  

•  या असभयानाचे उद्घाटन कें द्रीय आयुष मांत्री िबाानांद िोनोवाल याांनी मुांबई येर्थनू केले, त्या दरम्यान त्याांनी 
नागररकाांना औषधी वनस्पतीांचे रोप वाटप केले. त्यानांतर देशभरातील 45 हून अचधक दठकाणी ही मोहीम िुरू 
करण्यात आली. 

• ववतरीत करण्यात येणाऱ्या औषधी वनस्पतीांमध्ये तेजपट्टा, स्टीष्व्हया, अशोक, चगलोय, अश्वगांधा, लेमनग्राि, 
तुळशी, िपागांधा आणण आवळा याांचा िमावेश आहे. या मोदहमेअांतगात एका वषाात 75,000 हेक्टरवर औषधी 
वनस्पतीांची लागवड करण्याचे प्रस्ताववत आहे.  

काबी आांग्लॉन्ग करार 
• आिाम, कें द्र आणण राज्य िरकारच्या पाच बांडखोर गटाांमध्ये 'काबी आांग्लॉन्ग करार' या त्रत्रपक्षीय करारावर 

काबी आांग्लॉ ांग प्रदेशातील वषाानुवषे दहांिाचार िांपवण्यािाठी स्वाक्षरी करण्यात आली. 
• कें द्रीय गहृमांत्री असमत शहा याांच्या उपष्स्र्थतीत त्यावर स्वाक्षरी करण्यात आली. 
• कबी करार हा पांतप्रधान नरेंद्र मोदीांच्या "बांडखोरीमुक्त िमदृ्ध ईशान्य" च्या दृष्ष्ट्टकोनातील आणखी एक 

मैलाचा दगड आहे. 
काबी-आांग्लॉ ांग कराराची ठळक वसैशष्ट्ट्ये: 

• या ऐनतहासिक करारामुळे, 1000 हून अचधक िशस्त्र कायाकत्याांनी दहांिा टाळली आणण िमाजाच्या मुख्य 
प्रवाहात िामील झाल.े 
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• कें द्र िरकार आणण आिाम िरकार करबी क्षते्राच्या ववकािािाठी ववसशष्ट्ट प्रकल्प हाती घेण्यािाठी पाच वषाात 
1000 कोटी रुपये देतील. 

 
ईशान्येकडील इतर अलीकडील शाांतता करार: 

1. एनएलएफटी त्रत्रपुरा करार, 2019 
2. बोडो शाांतता करार 

Source: PIB 

भारत आणण ऑस्रेसलया दरम्यान पदहला 2+2 मांत्री िांवाद 

 
• कें द्रीय िांरक्षण मांत्री राजनार्थ सिांह, भारताचे परराष्ट्र मांत्री डॉ. एि. जयशांकर आणण िांरक्षण मांत्री पीटर 

डटन आणण ऑस्रेसलयाच ेपरराष्ट्र व्यवहार मांत्री मारीि पायने याांनी नवी ददल्ली येर्थे भारत आणण ऑस्रेसलया 
याांच्यातील पदहला 2+2 मांत्रीस्तरीय िांवाद आयोष्जत केला. 

• द्ववपक्षीय धोरणात्मक आणण आचर्थाक िहकायााचा आणखी ववस्तार करण्याच्या शक्यता, इांडो-पॅसिकफक 
क्षेत्राकडे दोन्ही देशाांचा िामान्य दृष्ष्ट्टकोन आणण ऑस्रेसलयातील भारतीय िमुदायाचे मानवी-िेतू म्हणून वाढते 
महत्त्व यािह अनेक मुद्द्याांवर चचाा झाली.  

भारत-ऑस्रेसलया िांबांध 
• िांरक्षण िांबांध: द्ववपक्षीय नौदल व्यायाम (AUSINDEX), EX PITCH BLACK (ऑस्रेसलयाचा बहुपक्षीय 

हवाई लढाई प्रसशक्षण), Ex AUSTRA HIND (लष्ट्करािह द्ववपक्षीय व्यायाम) आणण बहुपक्षीय मलबार 
व्यायाम (Quad देश). 

• टीप: भारताकडे जपान आणण यूएिए िोबत '2+2' िांवाद देखील आहे. 
Source: Indian Express 

AUKUS ग्रुप 
• अमेररका, यूके आणण ऑस्रेसलयाने AUKUS ची स्र्थापना करण्याची घोषणा केली आहे. 
• इांडो-पॅसिकफक क्षते्रािाठी एक नवीन त्रत्रपक्षीय िुरक्षा भागीदारी. 
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• त्रब्रटीश पांतप्रधान बोररि जॉन्िन, त्याांचे ऑस्रेसलयन िमकक्ष स्कॉट मॉररिन आणण अमरेरकेचे अध्यक्ष जो 

त्रबडेन याांनी िांयुक्त आणण अचधक िुरक्षक्षत इांडो-पॅसिकफकच्या दृष्ट्टीन ेिांयुक्त भाषणात याची घोषणा केली. 
• AUKUS युती अांतगात, 3 राष्ट्राांनी िांयुक्त क्षमता आणण तांत्रज्ञान िामानयकरण, िुरक्षा आणण िांरक्षण-िांबांचधत 

ववज्ञान, तांत्रज्ञान, औद्योचगक तळ आणण पुरवठा िाखळी याांचे िखोल एकीकरण वाढवण्याि िहमती दशाववली 
आहे. 

• AUKUS च्या पदहल्या मोठ्या उपक्रमाअांतगात, अमेररका अमेररका आणण त्रब्रटनच्या मदतीने अणुऊजवेर 
चालणाऱ्या पाणबुड्याांचा ताफा तयार करणार आहे, ही क्षमता दहांद-प्रशाांत क्षेत्रात ष्स्र्थरता वाढवण्याच्या 
उद्देशाने आहे. 

Source: TOI 

Quad लीडिा िसमट 2021 

 
• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी 24 िप्टेंबर 2021 रोजी ऑस्रेसलया आणण जपानच्या त्याांच्या िमकक्षाांिह अमरेरकेच े

अध्यक्ष जो त्रबडेन याांनी आयोष्जत केलेल्या क्वाड नेत्याांच्या पदहल्या वैयष्क्तक बैठकीला उपष्स्र्थत होते. 
क्वाड सशखर पररषदेची प्रमखु वसैशष्ट्ट्ये: 

• अफगाणणस्तानवर चचाा केली आणण दक्षक्षण आसशयात त्याांचे िहकाया अचधक िखोल करण्याि िहमती 
दशाववली 

• त्रबल्ड बॅक बेटर वल्डा (B3W) च्या G7 च्या घोषणेवर आधाररत, Quad इन्फ्रास्रक्चर कोऑडड ानेशन गु्रप लाँच 
केला  

• ग्रीन-सशवपांग नेटवका  तयार केले जाईल 
• क्वाड फेलोसशप लाँच: फेलोसशप अमेररकेतील अग्रगण्य एिटीईएम पदवीधर ववद्यापीठाांमध्ये पदव्युत्तर आणण 

डॉक्टरेट पदवी समळवण्यािाठी दरवषी 100 ववद्यार्थयाांना - प्रत्येक क्वाड देशातील 25 ववद्यार्थयाांना प्रायोष्जत 
करेल. 

Quad बद्दल: 
• अमेररका, भारत, जपान आणण ऑस्रेसलया याांच्यातील हा धोरणात्मक िांवाद आहे. 
• जपानचे पांतप्रधान सशांजो आबे याांनी याची िुरुवात 2007 मध्ये केली होती. 

Source: Indian Express 
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भारत-यूएि आरोग्य िांवाद 2021 

 
• कें द्रीय आरोग्य आणण कुटुांब कल्याण राज्यमांत्री डॉ.भारती प्रववण पवार याांनी आरोग्य आणण कुटुांब कल्याण 

मांत्रालयात भारताने आयोष्जत केलेल्या 4 व्या भारत-यूएि आरोग्य िांवाद 2021 च्या उद्घाटन ित्राला 
िांबोचधत केले. 

• िांवादािाठी अमेररकेच्या सशष्ट्टमांडळाच ेनेततृ्व अमेररकेच्या आरोग्य आणण मानवी िेवा ववभाग (HHS) येर्थील 
जागनतक व्यवहार कायाालयातील िांचालक श्रीमती लॉइि पेि करत आहेत. 

दोन िामांजस्य करार (एमओय)ू: 
• आरोग्य आणण कुटुांब कल्याण मांत्रालय आणण यूएिएच्या आरोग्य आणण मानवी िेवा ववभाग याांच्यात आरोग्य 

आणण बायोमेडडकल ववज्ञान क्षेत्रात िहकायााबाबत एक िामांजस्य करार करण्यात आला. 
• इांटरनॅशनल िेंटर फॉर एक्िलन्ि इन ररिचा (ICER) च्या िहकायाािाठी भारतीय वैद्यकीय िांशोधन पररषद 

(ICMR) आणण राष्ट्रीय एलजी आणण िांिगाजन्य रोग िांस्र्था (NIAID) याांच्यात आणखी एक िामांजस्य करार 
करण्यात आला. 

Source: Indian Express 
 

महत्वाच्या बातम्या: अर्थाव्यवस्र्था 
इांडडया पोस्ट पेमेंट्ि बँक, एलआयिी हाऊसिांग फायनान्िने गहृकजा परुवण्यािाठी धोरणात्मक भागीदारीची 
घोषणा केली 

 
• िांचार मांत्रालय, टपाल खात्याच्या अांतगात इांडडया पोस्ट पेमेंट्ि बँक (IPPB), आणण देशाची प्रमुख गहृननमााण 

ववत्त कां पनी एलआयिी हाऊसिांग फायनान्ि सलसमटेड (LICHFL) ने इांडडया पोस्ट पेमेंट्ि बँकेच्या  4.5 कोटी 
ग्राहकाांना गहृ कजा उत्पादने पुरवण्यािाठी धोरणात्मक भागीदारीची घोषणा केली. 

• इांडडया पोस्ट पेमेंट्ि बँक 650  शाखाांचे  मजबूत आणण व्यापक जाळे  आणण 136,000 पेक्षा जास्त बँककांग 
ऍक्िेि  पॉइांट्िद्वारे, एलआयिी हाऊसिांग फायनान्िची गहृ कजा उत्पादने िांपूणा भारतातील ग्राहकाांना 
उपलब्ध करून देईल. 

Source: PIB 
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महागाई रोखण्यािाठी श्रीलांकेने आचर्थाक आणीबाणी जाहीर केली 

 
• श्रीलांकेच ेराष्ट्रपती गोताबाया राजपक्षे याांनी परकीय चलन िाठा कमी होणे, चलनाचे अवमूल्यन करणे आणण 

देशातील वाढत्या अन्नाच्या ककांमतीांमुळे आचर्थाक आणीबाणी जाहीर केली होती. 
• िावाजननक िुरक्षा अध्यादेशाअांतगात िाखर आणण ताांदळािह जीवनावश्यक वस्तूांची होडडांग रोखण्यािाठी 

आणीबाणी जाहीर करण्यात आली. 
श्रीलांकेच्या आचर्थाक िांकटाची कारणे: 

• कोववड -19 महामारी दरम्यान श्रीलांकेला त्याच्या पयाटन उद्योगाला मोठा धक्का बिला आहे जो देशाच्या 
िकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या (जीडीपी) १० टक्क्याांपेक्षा जास्त योगदान देतो आणण परकीय चलन आणतो. 

• परकीय चलन िाठा कमी झाल्यामुळे, देशाला वस्तू आयात करण्यािाठी परकीय चलन खरेदी करण्यािाठी 
पैशाांची रक्कम वाढवावी लागली. या वाढीमुळे श्रीलांकेच्या रुपयाचे 2021 मध्ये आतापयांत अांदाजे 8 टक्क्याांनी 
अवमूल्यन झाल.े 

आचर्थाक आणीबाणी िांकटाच्या अांतगात उपाययोजना: 
• िरकारने लष्ट्कराच्या एका माजी जनरलला अत्यावश्यक िेवा आयुक्त म्हणून ननयुक्त केल ेआहे जे व्यापारी 

आणण ककरकोळ ववके्रत्याांकडे अिलेले अन्न िाठा जप्त करण्यािाठी आणण त्याांच्या ककमती ननयांत्रत्रत 
करण्यािाठी अचधकृत आहेत. 

Source: The Hindu 
 
एचडीएफसी-एिएसआयसी करार MSMEs ला के्रडडट सपोटा प्रदाि करेल  

 
• एचडीएफसी बँकेिे राष्ट्रीय लघु उद्योग मिामंडळ (एिएसआयसी) सि सामंजस्ट्य करारािर स्ट्िाक्षरी केली 

आिे जेणेकरूि संपूणा भारतातील एमएसएमईंिा पतपुरिठा केला जाईल. 
• (एिएसआयसी) सि भागीदारी MSME क्षते्राच्या िाढीस चालिा देण्यास मदत करेल जे आर्थाक 
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विकासाबरोबरच रोजगार निममातीच्या दृष्ट्टीिे भारताचा कणा आिे. 
•  या एमओयू अंतगात, एचडीएफसी बँक एमएसएमईंिा त्यांची स्ट्पधाात्मकता िाढिण्यासाठी विशेषतः तयार 

केलेल्या योजिांचा संच प्रदाि करेल. 
• एचडीएफसी बँकेच्या शाखा एमएसएमई प्रकल्पांिा ज्या भागात ते आिेत आणण भारतातील इतर 

मित्त्िाच्या औद्योर्गक क्षेत्रािंािी समथाि देतील. 
Source: TOI 

कें द्रीय स्वायत्त महामांडळाांच्या कमाचाऱ्याांना कें द्र िरकारची मोठी भेट   

 
• कें द्र िरकारने कें द्र िरकार आणण कें द्रीय स्वायत्त महामांडळाांच्या कमाचाऱ्याांना मोठी भेट ददली आहे. 
• तर या कमाचाऱ्याांच्या महागाई भत्ता म्हणजेच डीएमध्ये 25 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. 
• कें द्रीय स्वायत्त महामांडळाांच्या कमाचाऱ्याांना पाचव्या वेतन आयोग आणण िहाव्या वेतन आयोगाच्या 

सशफारशीांनुिार वेतन ददले जाते. 
• तिेच खचा ववभागाने ददलेल्या मादहतीनुिार, महागाई भत्त्याचा िध्याचा दर मूळ वेतनाच्या 164 टक्क्याांवरून 

189 टक्के करण्यात आला आहे. 
• तर या कमाचाऱ्याांिाठी िुधाररत महागाई भत्ता 1 जुलै पािून लागू आहे. यािांदभाात, अर्था मांत्रालय, खचा 

ववभागाने कायाालयीन मेमोरँडम (ओएम) देखील जारी केले आहे. 
स्रोत: नव-भारत टाइम्ि 

आसशयाई बँकेिोबत महाराष्ट्रातील ग्रामीण रस्ते जोडण्यािाठी चा करार 

 
• भारत िरकार आणण आसशयाई ववकाि बँक (ADB) याांनी महाराष्ट्रातील ग्रामीण रस्ते कनेष्क्टष्व्हटी िुधारून 

ग्रामीण अर्थाव्यवस्र्थेला चालना देण्यािाठी 300 दशलक्ष डॉलिाचा कजा करार केला आहे.  
• या ग्रामीण रस्ते िुधार प्रकल्पािाठी उपलब्ध अनतररक्त ननधीमुळे 1100 ग्रामीण रस्ते आणण 230 पूल 349 

ष्जल््याांमध्ये 2,900 ककमी लाांबीचे िुधारतील. 
• िध्या िुरू अिलेले आणण ऑगस्ट 2019 मध्ये मांजूर झालेले 200 दशलक्ष डॉलरचे ववत्तपुरवठा, 2,100 

ककलोमीटर ग्रामीण रस्त्याांची ष्स्र्थती आणण िुरक्षक्षतता िुधारत आहे, तिेच योग्य 
देखभाल देखील करत आहे. 
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• कजााच्या करारावर ववत्त मांत्रालयाच ेअनतररक्त िचचव रजत कुमार समश्रा आणण एडीबीच्या भारतीय ननवािी 
समशन ताकीओ कोननशी याांनी स्वाक्षरी केली.  

• अनतररक्त ननधीमुळे 5,000 ककमी रस्त े आणण 200 हून अचधक पूल िुधारतील, अिे अर्था मांत्रालयाने 
िाांचगतले. 

आसशयाई ववकाि बँकेबद्दल महत्वाची मादहती: 
• एसशयन डेव्हलपमेंट बँक (ADB) 19 डडिेंबर 1966 रोजी स्र्थापन झालेली एक प्रादेसशक ववकाि बँक आहे 
• मुख्यालय कफसलवपन्िच्या मेरो मननला, मांडलुयुांग शहरात ष्स्र्थत ऑदटागाि िेंटरमध्ये आहे. 
• िध्याचे अध्यक्ष मिात्िुगु अिाकावा आहेत. त्याांनी 17 जानेवारी 2020 रोजी ताकेदहको नाकाओचे स्र्थान 

घेतले, जे 2013 मध्ये हारुदहको कुरोडा याांच्यानांतर आले. 
Source: AIR News 

अांतराळ क्षेत्रािाठी FDI धोरण 

 
• भारतीय अांतराळ िांशोधन िांस्र्थचेे प्रमुख के सिवन याांच्या मते, भारत लवकरच अांतराळ क्षेत्रािाठी नवीन 

परकीय र्थेट गुांतवणूक (एफडीआय) धोरण घेऊन येईल. 
• कॉन्फेडरेशन ऑफ इांडडयन इांडस्री (िीआयआय) आयोष्जत आांतरराष्ट्रीय अांतराळ पररषदेत बोलताना, प्रमुख 

म्हणाल,े भारताच्या अांतराळ एफडीआय धोरणात िुधारणा होत आहे आणण यामुळे परदेशी अांतराळ कां पन्याांना 
भारतीय अांतराळ क्षेत्रात गुांतवणूक करण्याच्या िांधीांचे मोठे मागा खुले होतील. 

SKyroot िोबत  िामांजस्य करार 
• अांतराळ ववभागाने हैदराबादष्स्र्थत स्कायरुट एरोस्पेि प्रायव्हेट सलसमटेड िह िामांजस्य करार केला आहे. त े

अांतराळ प्रक्षेपण वाहन प्रणाली आणण उपप्रणालीची चाचणी आणण पात्रता समळवण्यािाठी स्कायरुटला इस्रोच्या 
ताांत्रत्रक तज्ञतेचा लाभ घेण्याि िक्षम करेल. 

खाजगी क्षेत्राचा िहभाग 
• कें द्र िरकारने ऑक्टोबर 2020 मध्ये अांतराळ क्षेत्रात िुधारणा करण्याच्या प्रस्तावाला मांजुरी ददली आहे आणण 

खाजगी खेळाडूांच्या िहभागाि परवानगी ददली आहे.  
• या मांजूरीिह, इस्रोने उपग्रहाांचा व्याविानयक वापर, दळणवळणाच्या गरजाांिाठी ग्राउांड स्टेशन आणण कक्षीय 

स्लॉटचे ननयमन करण्यािाठी स्पेिकॉम धोरण 2020 चा नवीन मिुदा जारी केला.  
• हे धोरण खाजगी खळेाडूांना नवीन दळणवळण उपग्रह आणण ग्राउांड स्टेशन उभारण्याचे अचधकृतता प्राप्त 

करण्याि िक्षम करते. 
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स्कायरुट बद्दल 
• स्कायरुट एक भारतीय खाजगी एरोस्पेि ननमााता आणण व्याविानयक प्रक्षेपण िेवा प्रदाता आहे. हे हैदराबाद, 

तेलांगणा येर्थे आहे. इस्त्रोच े माजी असभयांते आणण शास्त्रज्ञाांनी याची स्र्थापना केली. ववशेषतः लहान उपग्रह 
बाजारािाठी लहान सलफ्ट प्रक्षेपण वाहनाांची स्वतःची मासलका ववकसित आणण लॉन्च करण्याच्या उद्देशाने 
कां पनीची स्र्थापना करण्यात आली. 

Source: Hindusthan Times 

राज्यात जलववद्युत आणण पवन ऊजाा प्रकल्पाांिाठी 35,500 कोटी रुपयाांची गुांतवणूक अपेक्षक्षत  

 
• JSW कां पनी ही गुांतवणूक करणार आहे. उद्योगमांत्री िुभाष देिाई याांच्या मांत्रालयाच्या िभागृहात 

िामांजस्य करार करण्यात आला. 
• नासशक ष्जल््यातील इगतपुरी तालुक्यात िुमारे दीड हजार मेगावॅट क्षमतेचा जलववद्युत प्रकल्प िुरू 

करण्यात येणार आहे.  
• हा प्रकल्प सभवली धरणावर अिेल. यािाठी िुमारे 5,000 कोटी रुपये गुांतवले जातील.  
• यामुळे 5000 लोकाांना प्रत्यक्ष आणण अप्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध होईल. 
• कोल्हापूर, िोलापूर, उस्मानाबाद आणण िातारा ष्जल््यात 5,000 मेगावॅट क्षमतेचे पवन ऊजाा प्रकल्प 

िुरू होतील.  
• हा प्रकल्प 1,879 हेक्टर क्षेत्राचा िमावेश करेल. यामध्ये िुमारे 30,000 कोटी रुपये गुांतवले जातील. 

Source: AIR News 

दरूिांचार क्षेत्रात िुधारणा 
• कें द्रीय मांत्रत्रमांडळाने दरूिांचार क्षेत्रात अनेक िांरचनात्मक आणण प्रकक्रया िुधारणाांना मांजुरी ददली. 
• यामुळे रोजगाराच्या िांधीांच ेिांरक्षण आणण ननमााण करणे, ननरोगी स्पधेला प्रोत्िाहन देणे, ग्राहकाांच्या दहताच े

रक्षण करणे, तरलता वाढवणे, गुांतवणुकीला प्रोत्िाहन देणे आणण दरूिांचार िेवा प्रदात्याांवर (टीएिपी) ननयामक 
भार कमी करणे अपके्षक्षत आहे. 
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मखु्य िधुारणाांबद्दल: 
• िमायोष्जत िकल महिूल (AGR) चे तका शुद्धीकरण: गैर-दरूिांचार महिूल AGR च्या व्याख्येतून िांभाव्य 

आधारावर वगळल ेजाईल. 
• स्पेक्रम कालावधी: भववष्ट्यातील सललावात, स्पेक्रमचा कायाकाळ 20 वरून 30 वषे वाढला. भववष्ट्यातील 

सललावात समळवलेल्या स्पके्रमिाठी 10 वषाांनांतर स्पेक्रमच्या िरेंडरला परवानगी ददली जाईल. 
• एफडीआय: गुांतवणुकीला प्रोत्िाहन देण्यािाठी, दरूिांचार क्षेत्रात स्वयांचसलत मागााने 100% र्थेट ववदेशी 

गुांतवणुकीला (एफडीआय) परवानगी आहे. 
• सललाव ददनदसशाका ननष्श्चत - स्पेक्रम सललाव िाधारणपणे प्रत्येक आचर्थाक वषााच्या शेवटच्या नतमाहीत 

आयोष्जत केल ेजातात. 
• AGR ननणायामुळे उद्भवलेल्या र्थकबाकीच्या वावषाक देयकाांमध्ये स्र्थचगती/स्र्थचगती, तर्थावप, िांरक्षक्षत रकमेच्या 

ननव्वळ वतामान मूल्याचे (NPV) िांरक्षण करून. 
Source: PIB  

वस्तू आणण िेवा कर िसमत्या 

 
• कें द्रीय ववत्त मांत्रालयाने वस्तू आणण िेवा कर (जीएिटी) आणण जीएिटी मुक्त वस्तूांच्या िध्याच्या कर 

टप्प्याचा आढावा घेण्यािाठी राज्याच्या अर्थामांत्रयाांचा िमावेश अिलेल्या दोन िसमत्या स्र्थापन केल्या आहेत. 
• महिूल गळती रोखण्यािाठी या िसमत्या कर चोरीचे िांभाव्य स्रोत आणण जीएिटी प्रणालीमध्ये आवश्यक बदल 

िुचवतील. कर रचनेच्या िरलीकरणाच्या प्रकक्रयेत, ववद्यमान कर टप्प्याांचा आढावा घेऊन या िसमत्याांद्वारे 
ववशेष दर आणण कर टप्प्याांच्या ववलीनीकरणाचा मुद्दा देखील ववचारात घेतला जाईल. 

• कें द्रीय अर्थामांत्री ननमाला िीतारामन याांच्या अध्यक्षतखेाली 17 िप्टेंबर रोजी जीएिटी कौष्न्िलच्या बठैकीत 
दोन मांत्री िसमत्याांची स्र्थापना करण्याचा ननणाय घेण्यात आला. 

• कनााटकचे मखु्यमांत्री बिवराज बोम्मई याांच्या अध्यक्षतखेाली िात िदस्यीय िसमत्याांपैकी एक अिेल. 
• उद्दीष्ट्ट: ही िसमती ववववध कर टप्प्याांत जीएिटी अांतगात वगळलेल्या वस्तू आणण िेवाांच्या िूचीचा आढावा 

घेईल. यामुळे कर परतावा ककमान ठेवून एकूण िांग्रह वाढण्याि मदत होईल अशी अपेक्षा आहे. िसमतीला 
पुढील दोन मदहन्याांत अहवाल िादर करण्याि िाांचगतले आहे. 

• इतर आठ िदस्यीय िसमतीचे अध्यक्ष महाराष्ट्राचे उपमुख्यमांत्री आणण अर्थामांत्री अष्जत पवार अितील. 
• उद्दीष्ट्ट: िसमती करदात्याांिाठी उपलब्ध मादहती तांत्रज्ञान िाधने आणण प्लॅटफॉमाचे पुनरावलोकन करेल. 

जीएिटीची तांत्रज्ञान प्रणाली अचधक प्रभावी करण्यािाठी िसमती मागा िुचवेल. कर अनुपालन वाढवण्यािाठी 
उपलब्ध मादहतीच्या आधारे त्याचे ववश्लेषण केल ेजाईल. हे कें द्र आणण राज्य िरकारच्या कर अचधकाऱ्याांमधील 
चाांगल्या िमन्वयािाठी मागा िुचवेल. 

Source: Loksatta 
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जीआय टॅग 

 
• आिामच्या ददमािा जमातीतील जुडीमा, घरगुती ताांदळाची वाइन भौगोसलक िांकेत (जीआय) टॅग समळवणारे 

िवा ईशान्य भागातील पदहले पारांपाररक मद्य बनले आहे. 
• काबी आांगलॉ ांग आणण ददमा हिाओ या पहाडी ष्जल््याांमधून जीआय टॅग समळवणारे हे दिुरे उत्पादन आहे. 

2007 मध्ये, काबी आांगलॉ ांगच्या अदरकाला जीआय टॅग देण्यात आला. 
• चचकट ताांदळापािून बनवलेले, जे वाफवलेले आणण पारांपाररक औषधी वनस्पतीांिह समिळलेले आहे, वाइनची 

एक वेगळी गोड चव आहे आणण तयार होण्याि िुमारे एक आठवडा लागतो. 
 

नागा काकडी 

 
• नागालँडच्या नागा काकडीला भौगोसलक ओळख (जीआय) टॅग देण्यात आला. 
• नागा काकडी रिाळ, मऊ आणण गोड अितात आणण पूणापणे िेंदद्रय पद्धतीने वाढतात. 

भौगोसलक िांकेत (जीआय) प्रमाणन: 
• वस्तूांचे भौगोसलक िांकेत (नोंदणी आणण िांरक्षण) अचधननयम, 1999 भारतातील वस्तूांशी िांबांचधत भौगोसलक 

िांकेताांच्या नोंदणीची तरतूद करते. 
• भौगोसलक िांकेत रष्जस्री चने्नई येर्थे आहे. 
• टीप: 2004-2005 मध्ये दाष्जासलांग चहा भारतातील पदहले GI टॅग केलेले उत्पादन बनले. 

Source: HT 

जीआय टॅग 

 
• राजस्र्थानमधील िोजात मेहांदीला भौगोसलक िांकेत (GI) टॅग प्राप्त झाला आहे. 
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• िोजत मेहांदीचा उगम िोजत वाढलेल्या मेहांदीच्या पानाांपािून होतो. 
• मेहांदीच्या पानाांमध्ये उच्च लॉिोन िामग्री समळवण्यािाठी पाविाच्या पाण्याद्वारे नैिचगाकररत्या लागवड केली 

जाते. 
• राजस्र्थानमधील पाली ष्जल््याच्या िोजत तहिीलमध्ये अनेक नैिचगाक घटक आहेत जिे की भूगभीय रचना, 

स्र्थलाकृनत आणण ननचरा व्यवस्र्था, हवामान आणण माती जे वपकािाठी योग्य बनवते. 
Source: Outlook 

 
 

महत्वाच्या बातम्या: िांरक्षण 
सिांगापूर-भारत िागरी द्ववपक्षीय व्यायाम (SIMBEX) 2021 

 
• सिांगापूर-भारत िागरी द्ववपक्षीय व्यायाम (SIMBEX) ची 28 वी आवतृ्ती 02 ते 04 िप्टेंबर 2021 दरम्यान 

आयोष्जत केली गेली. 
• िध्या िुरू अिलेल्या िार्थीच्या आजाराशी िांबांचधत अडचणीांमुळे, दक्षक्षण चीन िमुद्राच्या दक्षक्षणेकडील 

ककनारपट्टीवर ररपष्ब्लक ऑफ सिांगापूर नेव्ही (आरएिएन) द्वारे आयोष्जत 'केवळ िमुद्रात' व्यायामाच्या 
रूपात कोणत्याही शारीररक िांवादासशवाय या वषीचे सिमबेक्िचे ननयोजन करण्यात आल.े 

मखु्य मदु्दे 
• भारतीय नौदलाचे प्रनतननचधत्व गाइडेड समिाइल डडस्रॉयर आयएनएि रणववजय याांनी जहाजातून हेसलकॉप्टर, 

एएिडब्ल्यू कॉवेट आयएनएि ककल्तान आणण गाईडेड समिाइल कॉवेट आयएनएि कोरा आणण एक पी 8 आय 
लाँग रेंज मेरीटाइम परेोल एअरक्राफ्टिह केल.े 

सि ांगापरू-भारत िागरी द्ववपक्षीय व्यायामाबद्दल (SIMBEX): 
• सिमबेक्ि हा भारतीय नौदल आणण ररपष्ब्लक ऑफ सिांगापूर नेव्ही (आरएिएन) द्वारे आयोष्जत वावषाक 

द्ववपक्षीय नौदल िराव आहे. 
• 1994 पािून हा व्यायाम दरवषी आयोष्जत केला जातो. 
• दोन्ही नौदलाांचे एकमेकाांच्या िागरी मादहती फ्यूजन कें द्राांमध्ये प्रनतननचधत्व आहे आणण त्याांनी अलीकडेच 

परस्पर पाणबुडी बचाव िमर्थान आणण िमन्वयावर करार केला आहे. 
Source: PIB 
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भारत आणण अमेररकेने हवाई प्रक्षपेण रदहत वाहनाांिाठी प्रकल्प करार केला 

 
• िांरक्षण मांत्रालय, भारत िरकार आणण अमेररकेच्या िांरक्षण ववभागाने हवाई प्रक्षेपण रदहत वाहन (ALUAV) 

िाठी प्रकल्प करार (PA) वर स्वाक्षरी केली आहे. हा करार जॉइांट वककां ग गु्रप एअर सिस्टम्ि इन डडफेन्ि 
टेक्नॉलॉजी अँड रेड इननसशएदटव्ह (डीटीटीआय) अांतगात करण्यात आला आहे. 

• िहकायााअांतगात, दोन देश ALUAV प्रोटोटाइप िह-ववकसित करण्यािाठी सिस्टीमची रचना, ववकाि, 
प्रात्यक्षक्षक, चाचणी आणण मूल्यमापन करण्यािाठी काया करतील. 

• DTTI चे लक्ष्य आहे की िहयोगी तांत्रज्ञानाच्या देवाणघेवाणीला प्रोत्िाहन देण्यािाठी आणण भारतीय आणण 
अमेररकन लष्ट्करी दलाांिाठी भववष्ट्यातील तांत्रज्ञानाच्या िह-उत्पादन आणण िह-ववकािािाठी िांधी ननमााण 
करण्यािाठी ितत नेततृ्व लक्ष कें दद्रत करणे. 
 

28 व्या सिांगापूर-भारत िागरी द्ववपक्षीय व्यायाम 'SIMBEX-2021'  

 
• Singapore सिांगापूर-भारत िागरी द्ववपक्षीय व्यायामाची 28 वी आवतृ्ती (SIMBEX) 02 त े 04 िप्टेंबर 

2021 पयांत झाली. SIMBEX-2021 वावषाक द्ववपक्षीय िागरी व्यायामाचे आयोजन ररपष्ब्लक ऑफ सिांगापूर 
नेव्ही (RSN) ने केले होते. दक्षक्षण चीनी िमुद्र. 

• Navy भारतीय नौदलाच े प्रनतननचधत्व गाइडेड समिाइल डडस्रॉयर INS रणववजय याांनी जहाजवाहक 
हेसलकॉप्टर, ASW Corvette INS Kiltan आणण मागादसशात समिाइल Corvette INS Kora आणण एक P8I 
लाँग रेंज मेरीटाइम पेरोल एअरक्राफ्ट ने केले. 

• Exercise दोन्ही देशाांमधील द्ववपक्षीय िांरक्षण िांबांध मजबूत करण्यािाठी या अभ्यािाचा हेतू आहे. भारताच्या 
स्वातांत्रयाच्या  

• 7 ५ व्या वषााच्या उत्िवाच्या वेळी आयोष्जत होणाऱ्या सिमबेक्िची या वषीची आवतृ्ती देखील एक ववशेष प्रिांग 
आहे. 
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• SIM SIMBEX-2021 चे यश हे पुढील वषाांमध्ये द्ववपक्षीय भागीदारी आणखी मजबूत करण्यािाठी दोन्ही 
बाजूांच्या परस्पर िांकल्पचे आणखी एक प्रदशान आहे. 

 

मदहलाांना ‘एनडीए’त िामावून घेण्याचा िशस्त्र दलाांचा ननणाय 

 
• मदहलाांना राष्ट्रीय िांरक्षण प्रबोचधनीत (एनडीए) िामावून घेण्याचा ननणाय िशस्त्र दलाांनी घेतला अिल्याची 

मादहती कें द्र िरकारने बुधवारी िवोच्च न्यायालयाला ददली. 
• मदहलाांना एनडीएच्या मागााने िांरक्षण दलाांमध्ये कायमस्वरूपी कसमशन ददल े जाईल अिा ननणाय िशस्त्र 

दलाांमध्ये, तिेच िरकारमध्ये िवोच्च पातळीवर घेण्यात आला आहे. 
• तर अिे कें द्र िरकारची बाजू माांडणाऱ्या अनतररक्त िॉसलसिटर जनरल ऐश्वयाा भारती याांनी न्या. एि.के. कौल 

व न्या. एम.एम. िुांदरेश याांच्या खांडपीठाला िाांचगतले. 
• न्यायालयाने िांरक्षण दलाांना सल ांग िमानतबेाबत िकक्रय दृष्ष्ट्टकोन बाळगण्याच े ननदेश देण्याऐवजी त्याांनी 

स्वत:च तिे केलेले आम्हाला आवडेल, अिे न्यायालयाने िाांचगतले. 
• पात्र व इच्छुक मदहला उमेदवाराांना प्रनतष्ष्ट्ठत अशा राष्ट्रीय िांरक्षण प्रबोचधनीत केवळ सलांगाच्या आधारावर 

प्रवेशापािून वांचचत ठेवले जाते व यामुळे त्याांच्या िमानतेच्या मूलभूत अचधकाराचे उल्लांघन होते, याकडे लक्ष 
वेधणारी याचचका अ ॅड. कुश कालरा याांनी केली अिून, ती िवोच्च न्यायालयापुढे िुनावणीला आहे. 

स्रोत: टाइम्ि ऑफ इांडडया 
 
भारतीय वायू दलाला समळणार नवी मालवाहू ववमाने 

• भारतीय वायू दलाला आवश्यक अिलेली मालवाहू ववमाने समळण्याचा मागा अखेर मोकळा झाला आहे. 
• 4 त े10 टन पयांतच ेवजन वाहून नेण्याची क्षमता अिलेली एकूण 56 C – 295 मालवाहू ववमाने घेण्याचा 

अत्यांत महत्वपूणा ननणाय आज मांत्रत्रमांडळ िुरक्षा िसमतीच्या बैठकीत घेण्यात आला. 
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• तर िध्या भारतीय वायू दलात अिलेल्या, जुन्या तांत्रज्ञानाच्या HS 748 Avro या मालवाहू ववमानाांची जागा 
C-295 ही मालवाहू ववमाने घेतील. पॅराट्रुपिा आणण िैन्य दलािाठी आवश्यक िामानाची वाहतूक करण्याकरता 
या मालवाहू ववमानाांचा उपयोग होणार आहे. 

• एअरबि कां पनीची ‘एअरबि डडफेन्ि अँड स्पेि’ आणण टाटाची ‘ टाटा ऍडव्हान्ि सिस्टीम सलसमटेड’ हे 
िांयुक्तररत्या भारतात C – 295 या मालवाहू ववमानाांची ननसमाती करणार आहेत. 

• तिेच यािाठी दोन्ही कां पन्या आणण भारतीय वायू दल अिा नतघाांमध्ये करार होणार आहे. हा एकूण करार 
िुमारे अडीच अब्ज डॉलिा एवढा अिणार आहे. 

• एअरबि कां पनीनच ेतांत्रज्ञान अिलेली C -295 जातीची मालवाहू ववमाने ही जगातील 15 देशाांच्या वाय ूदलात 
2001 पािनू कायारत आहेत. 

• तर 10 टन पयातच ेवजन एका दमाांत 2000 ककलोमीटर पयांत वाहून नेण्याची या मालवाहू ववमानाांची क्षमता 
आहे. 

• जगातील अत्याधनुनक अशा या मालवाहू ववमानाांच्या िमावेशामुळे भारतीय वायू दलाच्या ताकदीत मोलाची भर 
पडणार आहे. 

स्रोत: टाइम्ि ऑफ इांडडया 
 

पदहला उपग्रह आणण आष्ण्वक क्षपेणास्त्र रॅककां ग जहाज INS ध्रवु 

 
• भारताने आपले पदहल े उपग्रह आणण आष्ण्वक क्षेपणास्त्र रॅककां ग जहाज INS ध्रवु 

ववशाखापट्टणममध्ये प्रक्षेवपत केल ेआहे. 
आयएनएि ध्रुव बद्दल: 

• आयएनएि ध्रुव, त्याच्या बॅसलष्स्टक-ववरोधी क्षेपणास्त्र क्षमतेिह, भारतीय शहरे आणण लष्ट्करी 
प्रनतष्ट्ठानाांच्या ददशेने जाणाऱ्या शत्रूच्या क्षेपणास्त्राांिाठी लवकर चेतावणी देणारी यांत्रणा म्हणून काम करेल. 

• हे भारताच ेपदहले नौदल जहाज आहे जे लाांब पल्ल्याच्या अण्वस्त्र क्षेपणास्त्राांचा मागोवा घेण्याि 
िक्षम आहे, जे इांडो-पॅसिकफक क्षेत्रातील अण्वस्त्र बॅसलष्स्टक युद्धाच्या वाढत्या धोक्यािह ववशेष महत्त्व मानत.े 

• दहांदसु्तान सशपयाडा सलसमटेडने राष्ट्रीय ताांत्रत्रक िांशोधन िांस्र्था (NTRO) आणण िांरक्षण िांशोधन 
आणण ववकाि िांस्र्था (DRDO) याांच्या िहकायााने बाांधले आहे. 

• टीप: भारत आता अशा देशाांच्या उच्चभू्ांच्या यादीत िामील झाला आहे ज्यात िध्या फक्त फ्रान्ि, 
अमेररका, यूके, रसशया आणण चीन याांचा िमावेश आहे, ज्याांच्याकडे अशी जहाज ेआहेत आणण ते चालवतात. 

Source: Hindustan Times 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

एििीओ शाांनतपूणा समशन व्यायाम 2021 ची 6 वी आवतृ्ती 

 
• 13 ते 25 िप्टेंबर 2021 दरम्यान दक्षक्षण पष्श्चम रसशयाच्या ओरेनबगा प्रदेशात रसशयाद्वारे व्यायामाचे 

आयोजन केल ेजात आहे. 
एििीओ शाांततापणूा समशन व्यायामाबद्दल: 

• िांयुक्त दहशतवादववरोधी व्यायाम शाांततापूणा समशन एक बहुपक्षीय व्यायाम आहे, जो शाांघाय कोऑपरेशन 
ऑगानायझेशन (एििीओ) िदस्य देशाांमधील लष्ट्करी मुत्िद्देचगरीचा भाग म्हणनू द्वववावषाक आयोष्जत केला 
जातो. 

• एििीओ िदस्य देशाांमधील घननष्ट्ठ िांबांध वाढवण ेआणण बहुराष्ट्रीय लष्ट्करी तुकड्या कमाांड करण्याची लष्ट्करी 
नेत्याांची क्षमता वाढवणे हा यामागचा हेतू आहे. 

शाांघाय कोऑपरेशन ऑगानायझेशन (SCO) बद्दल तर्थय: 
• एििीओ ककां वा शाांघाय करार ही युरेसशयन राजकीय, आचर्थाक आणण िुरक्षा युती आहे. 
• स्र्थापना: 15 जून 2001 
• िदस्य: चीन, कझाककस्तान, ककचगास्तान, रसशया, ताष्जककस्तान, उझबेककस्तान, भारत आणण पाककस्तान. 
• मुख्यालय: बीष्जांग, चीन 

Source: PIB 

'िूया ककरण' व्यायाम 

 
• इांडो - नेपाळ िांयुक्त िनै्य प्रसशक्षण व्यायाम 'िूया ककरण' ची 15 वी आवतृ्ती 20 िप्टेंबर 2021 पािून 

उत्तराखांडमधील वपर्थौरागढ येर्थे िुरू झाली. 
• 03 ऑक्टोबर 2021 पयांत चालू राहील. 
• या अभ्यािादरम्यान, भारतीय लष्ट्कराकडून एक इन्फां री बटासलयन आणण नेपाळी िैन्याची बरोबरीची ताकद 

त्याांच्या देशाांतील प्रदीघा कालावधीत ववववध बांडखोरीववरोधी कारवाया चालवताना समळालेले अनुभव िामानयक 
करणार आहेत. 

• तिेच, मानवतावादी िहाय्य आणण आपत्ती ननवारण, उच्च उांचीचे युद्ध, जांगल युद्ध इत्यादी ववववध ववषयाांवर 
तज्ञ शैक्षणणक चचेची मासलका अिेल. 
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• हा व्यायाम दोन देशाांमधील आांतर-कायाक्षमता आणण िामानयक कौशल्य ववकसित करण्याच्या उपक्रमाचा एक 
भाग आहे. 

• टीप: व्यायामाची शेवटची आवतृ्ती िूया ककरण 2019  मध्ये नेपाळमध्ये आयोष्जत करण्यात आली होती. 
Source: PIB 

मुख्य युद्ध रणगाड े(MBTs) अजुान Mk-1A 
• िांरक्षण मांत्रालयाने भारतीय लष्ट्करािाठी 118 मेन बॅटल टँक (MBTs) अजुान Mk-1A च्या पुरवठ्यािाठी, 

चेन्नई येर्थे अवजड वाहने कारखाना याांच्याकडे ऑडार ददली. 
• टीप: पांतप्रधानाांनी 14 फेबु्रवारी 2021 रोजी चेन्नईमध्ये एमबीटी अजुान एमके -1 ए लष्ट्करप्रमुख जनरल 

एमएम नरवणे याांच्याकडे िुपूदा केले होते. 

 
एमबीटी एमके -1 ए बद्दल: 

• अत्याधुननक MBT Mk-1A हे अजुान टँकचे एक नवीन रूप आहे जे अष्ग्नशामक, गनतशीलता आणण 
जगण्याची क्षमता वाढवण्यािाठी डडझाइन केलेले आहे. 

• 72 नवीन वसैशष्ट्ट्याांिह आणण Mk-1 प्रकारातील अचधक स्वदेशी िामग्रीिह, टँक ददवि आणण रात्री अचूक 
लक्ष्य व्यनतररक्त िवा भूभागाांमध्ये िहजतेने गनतशीलता िुननष्श्चत करेल. 

• हे िांरक्षण िांशोधन आणण ववकाि िांस्र्थेच्या (डीआरडीओ) इतर प्रयोगशाळाांिह कॉम्बॅट व्हेईकल ररिचा अँड 
डेव्हलपमेंट एस्टॅष्ब्लशमेंट (िीव्हीआरडीई) द्वारे डडझाइन आणण ववकसित करण्यात आले आहे. 

Source: PIB 

आकाश प्राइम समिाइल 

 
• डडफेन्ि ररिचा अँड डेव्हलपमेंट ऑगानायझेशन (डीआरडीओ) ने आकाश समिाइलच्या नवीन आवतृ्तीची पदहली 

उड्डाण चाचणी घेतली - आकाश प्राइम इांदटग्रटेेड टेस्ट रेंज (आयटीआर), चाांदीपूर, ओडडशा येर्थून. 
• जानेवारी 2021 मध्ये DRDO ने आकाश-एनजी (न्यू जनरेशन) क्षपेणास्त्राचे यशस्वी प्रक्षेपण केले. 

आकाश प्राइम समिाइल बद्दल: 
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• ववद्यमान आकाश प्रणालीच्या तुलनेत, आकाश प्राइम िुधाररत अचूकतेिाठी स्वदेशी िकक्रय रेडडओ कफ्रक्वेंिी 
(आरएफ) िाधकाने िुिज्ज आहे. 

• याची िुरुवात 1982-83 मध्ये डॉ.ए.पी.जे.अब्दलु कलाम च्या नेततृ्वाखाली झाली. 
Source: Indian Express 
 

ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान 
एकत्रत्रत लस चाचणी: िोव्िािकॅ्स एकत्रत्रत इन््लूएन्झा, कोविड -19 लसीसंाठी प्रारंमभक टप्प्यातील चाचणी 
सुरू  

 
• यूएस फमा िोव्िािॅक्सिे 8 सप्टेंबर 2021 रोजी माहिती हदली की संयुक्त िंगामी इन््लूएंझा आणण कोविड -

19 लसींच्या सुरक्षक्षततेचे आणण रोगप्रनतकारकतेचे मूल्यमापि करण्यासाठी सुरुिातीच्या टप्प्यातील चाचणी सुरू 
केली आिे. 

• चाचणी 50-70 िषे ियोगटातील 640 निरोगी प्रौढांिर घेतली जाईल आणण ऑस्ट्रेमलयामध्ये घेतली जाईल. 
• सिा चाचणी सिभागी अस ेअसतील ज्यांिा आधी कोरोिाव्िायरसची लागण झाली असेल ककंिा अभ्यासाच्या 

ककमाि आठ आठिडे आधी अर्धकृत कोविड -19 लस हदली गेली असेल. 
• एकत्रत्रत लस चाचणी :  
• जक्लनिकल रायल िोव्िािॅक्सच्या ररकॉजम्बिेंट प्रोटीि-आधाररत कोविड -19 लस NVX-CoV2373 आणण 

NanoFlu ™ लस उमेदिार आणण सॅपोनिि-आधाररत मॅहरक्स-एम सिाय्यक एकाच फॉम्युालेशिमध्ये 
(COVID-NanoFlu Combination Vaccine) घेण्यात येईल. 

• िोव्िािॅक्स कोविड -19 लस, NVX-CoV2373 आणण िॅिो्लूिे यापूिी फेज 3 जक्लनिकल रायल्समध्ये 
स्ट्ितंत्र लस म्िणूि मजबूत पररणाम दाखिल ेआिेत. 

• 2021 च्या अखेरीस एकत्रत्रत लस चाचण्या सुरू िोण्याची अपके्षा आिे. 
Source: ANI news 

CSIR-CMERI िोलर डीिी कुककां ग सिस्टम 

• िीएिआयआर-िीएमईआरआयने िोलर डीिी कुककां ग सिस्टम ववकसित केली आहे. 
िौर डीिी कुककां ग सिस्टीम बद्दल: 

• ही िौर ऊजेवर आधाररत पाककला प्रणाली आहे ज्यामध्ये िौर पीव्ही पॅनल, चाजा कां रोलर, बॅटरी बँक आणण 
कुककां ग ओव्हन याांचा िमावेश आहे. 
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• तांत्रज्ञान स्वच्छ स्वयांपाक पयाावरण, इन्व्हटार-कमी र्थटे ऑपरेशन, जलद आणण एकिमान हीदटांग आणण दर 
वषी/घरगुती 1 टन काबान डायऑक्िाइड उत्िजान वाचवण्याची क्षमता प्रदान करत.े 

• यात 20-25% चाांगली कायाक्षमता आहे आणण पारांपाररक िौर आधाररत पाककला प्रणालीांच्या तुलनेत ते 
अचधक आचर्थाक आहे. 

 
CMERI (िेंरल मेकॅननकल इांष्जनीअररांग ररिचा इष्न्स्टट्यटू) बद्दल: 

• दगुाापूर, पष्श्चम बांगालमधील ही एक िावाजननक असभयाांत्रत्रकी िांशोधन आणण ववकाि िांस्र्था आहे. 
• ही भारतीय वैज्ञाननक आणण औद्योचगक िांशोधन पररषदेची (िीएिआयआर) एक घटक प्रयोगशाळा आहे. 
Source: PIB 

 
पयाावरण 

हवामान कृती आणण ववत्त एकत्रीकरण िांवाद 

 
• भारत आणण अमरेरका (यूएिए) ने "क्लायमटे अॅक्शन अँड फायनान्ि मोत्रबलायझशेन डायलॉग (िीएएफएमडी)" 

लाँच केल.े 
• CAFMD हा भारत-अमरेरकेच्या दोन रॅकपैकी एक आहे. हवामान आणण स्वच्छ ऊजाा अजेंडा 2030 भागीदारी 

पांतप्रधान नरेंद्र मोदी आणण अमेररकेचे अध्यक्ष जो त्रबडेन याांनी एवप्रल 2021 मध्ये हवामानववषयक नेत्याांच्या 
सशखर पररषदेत िुरू केली. 

• यापूवी, िुधाररत यूएि-इांडडया स्रॅटेष्जक ष्क्लन एनजी पाटानरसशप (एििीईपी) (पदहला रॅक) लाचँ करण्यात 
आला. 

• कें द्रीय पयाावरण, वन आणण हवामान मांत्री भूपेंद्र यादव आणण नवी ददल्लीतील अमेररकेचे हवामान ववशेष दतू 
जॉन केरी याांनी हा िांवाद िुरू केला. 

• राष्ट्रीय पररष्स्र्थती आणण शाश्वत ववकािाचे प्राधान्यक्रम लक्षात घेऊन जग जलद हवामान कृतीला 
िवािमावेशक आणण लवचचक आचर्थाक ववकािािह कि ेिांरेणखत करू शकत ेहे प्रदसशात करण्यात या िांवादाची 
मदत होईल. 

Source: The Hindu 
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नीनत आयोगाने 'शून्य' मोहीम िुरू केली 
• आरएमआय आणण आरएमआय इांडडयाच्या िहकायााने नीनत आयोगाने 'शून्य' मोहीम िुरू केली. 
• शून्य-प्रदषूण ववतरण वाहनाांना ग्राहक आणण उद्योगािोबत काम करून प्रोत्िाहन देण्याचा हा एक उपक्रम 

आहे. 

 
'शनू्य' मोदहमेबद्दल: 

• शहरी ववतरण ववभागात इलषे्क्रक वाहने (EVs) दत्तक घेण्याि गती देण्याचे या असभयानाचे उद्ददष्ट्ट आहे. 
• मोदहमेचा एक भाग म्हणनू, कॉपोरेट बँ्रडड ांग आणण प्रमाणन कायाक्रम िुरू केला जात आहे आणण अांनतम-

मैलाांच्या ववतरणािाठी इलेष्क्रक वाहनाांमध्ये िांक्रमण करण्याच्या उद्योगाच्या प्रयत्नाांना ओळखण्यािाठी आणण 
प्रोत्िाहन देण्यािाठी. 

• एक ऑनलाईन रॅककां ग प्लॅटफॉमा मोदहमेचा पररणाम वाहनाांच्या ककलोमीटर ववद्युतीकरण, काबान बचत, ननकष 
प्रदषूक बचत आणण स्वच्छ ववतरण वाहनाांमधील इतर लाभाांिारख्या डेटाद्वारे िामानयक करेल. 

Source: PIB 

गुरु घािीदाि राष्ट्रीय उद्यान भारताच े53 वे व्याघ्र प्रकल्प बनले 

 
• गुरु घािीदाि राष्ट्रीय उद्यान देशाचे 53 वे व्याघ्र प्रकल्प ठरेल 
• राष्ट्रीय व्याघ्र िांरक्षण प्राचधकरणाकडून (NTCA) मांजुरी समळताच. 
• हे छत्तीिगडचे चौर्थ ेआणण देशातील व्याघ्र प्रकल्पाचे 53 वे अिेल. 
• वषा 2019 मध्ये, छत्तीिगड वनाने, गुरु घािीदाि राष्ट्रीय उद्यान आणण तमोर वपांगला अभयारण्य व्याघ्र 

प्रकल्प म्हणून बनवण्याचा ठराव मांजूर केला. 
• छत्तीिगडच्या ननसमातीपूवी, हा िांयुक्त मध्य प्रदेशातील िांजय राष्ट्रीय उद्यानाचा भाग होता. 
• कोररयाचे गुरु घािीदाि राष्ट्रीय उद्यान आणण िुरगुजाचे तमोर वपांगला अभयारण्य एकत्र करून व्याघ्र 

प्रकल्पाची स्र्थापना करण्यात आली आहे. 
• िध्या राज्यात 3 व्याघ्र अभयारण्य, अचांचमार, उदांती िीतानदी आणण इांद्रावती आहेत. 

Source: zeenews 
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िी कुकुां बर 
• 19 िप्टेंबर 2021 रोजी तासमळनाडूच्या मांडपम येर्थे भारतीय तटरक्षक दलाच्या (ICG) िांघाने दोन टन िी 

कुकुां बर जप्त केली. 
• प्रमाण: 2000 ककलो वजनाच्या िी कुकुां बर च्या 200 बांदकुीच्या वपशव्या 
• चीन आणण आग्नेय आसशयात िी कुकुां बर याांना जास्त मागणी आहे. 

 
प्रजातीांबद्दल 

• िी कुकुां बर हे चामड्याची त्वचा अिलेले िागरी प्राणी आहेत 
• िी कुकुां बर इचचनोडमा नावाच्या मोठ्या प्राण्याांच्या गटाचा भाग आहेत, ज्यात स्टारकफश आणण िमुद्री 

अचचान देखील अितात. 
• िमुद्री काकडी ही बांदी घातलेली िागरी प्रजाती आहे 
• भारतातील िी कुकुां बर 1972 च्या वन्यजीव िांरक्षण कायद्याच्या वेळापत्रक 1 मध्ये िूचीबद्ध केलेली 

लुप्तप्राय प्रजाती मानली जाते. 
• रामनार्थपुरम आणण तुतीकोररन ष्जल््याांमधून मािेमारीच्या जहाजाांमध्ये प्रामुख्याने तसमळनाडूहून श्रीलांकेला 

तस्करी केली जाते. 
Source: PIB, AIR 

बायोस्फीअर ररझव्हा 

 
युनेस्कोने मुरा-द्रवा-डॅन्यूब (MDD) हे जगातील पदहल े'5-देशीय बायोस्फीअर ररझव्हा' म्हणून ननयुक्त केल.े 
मरुा-द्रवा-डॅन्यबू (MDD) बद्दल: 

• बायोस्फीअर ररझवा मुरा, द्रवा आणण डॅन्यूब नद्याांचे 700 ककलोमीटर व्यापते आणण ऑष्स्रया, स्लोव्हेननया, 
क्रोएसशया, हांगेरी आणण ित्रबायामध्ये पिरलेल ेआहे. 

• राखीव क्षते्राचे एकूण क्षेत्र-एक दशलक्ष हेक्टर-तर्थाकचर्थत 'Amazonमझेॉन ऑफ युरोप' मध्ये, हे खांडातील 
िवाात मोठे नदी िांरक्षक्षत क्षते्र बनवते. 

• नवीन राखीव "युरोवपयन ग्रीन डीलमध्ये महत्त्वपूणा योगदान दशावते आणण मुरा-द्रवा-डॅन्यूब प्रदेशात ईयू 
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जैवववववधता धोरणाच्या अांमलबजावणीमध्ये योगदान देते." 
बायोस्फीअर ररझव्हा: 

• बायोस्फीअर ररझव्हा हे देशाांनी स्र्थापन केलेल्या आणण युनेस्कोच्या मॅन अँड द बायोस्फीअर (एमएबी) 
कायाक्रमाांतगात शाश्वत ववकािाला प्रोत्िाहन देणारी स्र्थळे आहेत. 

• 131 देशाांमध्ये 727 बायोस्फीअर ररझवा आहेत, ज्यात 22 रान्िबाउांडरी िाइट्ि आहेत. 
भारतातील बायोस्फीअर ररझव्हा: 

• िध्या भारतात 18 बायोस्फीअर ररझव्हा आहेत. 
• अठरा बायोस्फीअर ररझवेिपैकी बारा हे युनेस्को मॅन आणण बायोस्फीअर (एमएबी) प्रोग्राम िूचीवर आधाररत 

बायोस्फीअर ररझव्हाच्या जागनतक नेटवका चा एक भाग आहेत. 
Source: DTE 

ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र  

 
• तासमळनाडूतील कोवलम िमुद्रककनारा आणण पुडुचेरीमधील ईडन बीच याांना प्रनतष्ष्ट्ठत ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र, 

आांतरराष्ट्रीय इको-लवे्हल टॅग प्रदान करण्यात आल ेआहे. 
• भारतात आता 10 ब्लू फ्लॅग बीच आहेत. 
• डेन्माका मधील पयाावरण सशक्षण (FEE) जे जागनतक स्तरावर मान्यताप्राप्त इको-लेबल-ब्लू फ्लॅग 

िदटाकफकेशनला मान्यता देत,े त्याांनी सशवराजपूर-गुजरात, कप्पड-केरळ, घोघला-दीव, कािारकोड आणण 
पदतु्रबद्री-कनााटक, 8 नामाांककत िमुद्रककनाऱ्याांना पुन्हा प्रमाणपत्र ददले आहे. रशीकोंडा- आांध्र प्रदेश, गोल्डन-
ओडडशा आणण राधानगर- अांदमान आणण ननकोबार, ज्याांना 2020 मध्ये ब्लू फ्लॅग प्रमाणपत्र देण्यात आल.े 

ब्ल ूफ्लॅग प्रमाणपत्र बद्दल: 
• हे जागनतक स्तरावर मान्यताप्राप्त इको-लेबल आहे ज ेचार प्रमुख प्रमुखाांमध्ये 33 कडक ननकषाांच्या आधारे 

ददल े गेले आहे जे पयाावरण सशक्षण आणण मादहती, आांघोळीच्या पाण्याची गुणवत्ता, पयाावरण व्यवस्र्थापन 
आणण िांवधान आणण िमुद्रककनाऱ्याांमध्ये िुरक्षा आणण िेवा आहेत. 

Source: PIB 

आष्क्टाक िमुद्री बफा  
• अलीकडेच, आष्क्टाक िमुद्राचा बफा  2021 च्या ककमान मयाादेपयांत पोहोचला आहे, जो 4.72 दशलक्ष चौरि 

ककलोमीटरमध्ये आला आहे, जो रेकॉडामधील 12 वा िवाात कमी आहे. 
• िप्टेंबर उन्हाळ्यातील िमुद्री बफा  ववतळण्याच्या हांगामाचा शेवट आणण आष्क्टाक िमुद्राचा बफा  कमीतकमी 
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अितो जेव्हा उत्तर गोलाधा महािागरातील िमुद्री बफा  वषााच्या िवाात कमी मयाादेपयांत पोहोचतो. 

 
• असलकडच्या वषाांत, आष्क्टाक िमुद्राच्या बफााची पातळी वावषाक िरािरीिाठी ककमान 1850 पािून आणण 

उन्हाळ्याच्या अखेरीि ककमान 1,000 वषाांमध्ये िवाात कमी आहे, िांयुक्त राष्ट्रिांघाच्या हवामान बदलावरील 
आांतरिरकारी पॅनेलच्या (आयपीिीिी) ताज्या हवामान मूल्याांकनानुिार.  

• IPCC ने ननष्ट्कषा काढला की "आष्क्टाक िप्टेंबरमध्ये व्यावहाररकररत्या िमुद्री बफा मुक्त होण्याची शक्यता आहे 
2050 च्या आधी एकदा." 

Source: DTE 

'गुलाब' चक्रीवादळ 

 

• चक्रीवादळ 'गुलाब' ने वायव्य आणण लगतच्या पष्श्चम-मध्य बांगालच्या उपिागरावर धडक ददल्यानांतर भारतीय 
हवामान ववभागाने (आयएमडी) ओडडशा आणण आांध्र प्रदेशिाठी रेड अलटा जारी केला आहे. 

• गुलाब चक्रीवादळाचे नाव पाककस्तानने ठेवले आहे. "गुलाब" या शब्दाचा इांग्रजीमध्ये रोझ अिा िांदभा आहे. 
• गुलाब हे नाव चक्रीवादळाच्या नावाांच्या यादीतून आहे जे जागनतक हवामान िांघटना/िांयुक्त राष्ट्र आचर्थाक 

आणण िामाष्जक आयोग फॉर एसशया आणण पॅसिकफक (WMO/ESCAP) पॅनेल ऑन रॉवपकल िायक्लोन्ि 
(PTC) द्वारे राखल ेजाते. 

 
योजना 

इांस्पायर पुरस्कार – मनक 
• इांस्पायर पुरस्काराांिाठी 8 वी राष्ट्रीय स्तरीय प्रदशान आणण प्रकल्प स्पधाा (NLEPC) - MANAK (Million 

Minds Augmenting National Aspiration and Knowledge), िुरु झाली आहे. 
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• हे देशातील ववववध राज्ये आणण कें द्रशासित प्रदेशाांच े प्रनतननचधत्व करणाऱ्या 581 ववद्यार्थयाांच्या नाववन्यपूणा 

कल्पनाांचे प्रदशान करत आहे. 
• इन्स्पायर पुरस्कार - माणक योजनेबद्दल: 
• इन्स्पायर अवाड्ाि - मनक योजना 'स्टाटा -अप इांडडया' शी जुळलेली आहे. 
• 10-15 वषे वयोगटातील ववद्यार्थयाांना आणण 6 ते 10 च्या वगाात सशकणाऱ्या ववद्यार्थयाांना भववष्ट्यातील 

नवप्रवताक आणण गांभीर ववचारवांत होण्यािाठी पे्रररत करण्याचा हेतू आहे. 
• इन्स्पायर योजनेबद्दल:ववज्ञानाला प्रोत्िाहन देण्यािाठी आणण िांशोधनात कररअर करण्यािाठी प्रनतभा आकवषात 

करण्यािाठी ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान ववभागाच्या माध्यमातून अांमलबजावणीिाठी भारत िरकारद्वारे इनोव्हेशन 
इन इन्स्पायडा ररिचा फॉर इन्स्पायडा ररिचा (इन्स्पायर) मांजूर करण्यात आल.े 

• हे 31 डडिेंबर 2008 रोजी पांतप्रधानाांनी िुरू केल.े 
Source: PIB 

कें द्र िरकार 36000 गावाांमध्ये आदशा ग्राम योजना िुरू करणार  

 
• कें द्रीय आददवािी व्यवहार मांत्री अजुान मुांडा याांच्या मते, प्रधानमांत्री आदशा ग्राम योजना भारतातील 36000 

गावाांमध्ये िुरू केली जाईल. 
• योजनेअांतगात 50 टक्के आददवािी लोकिांख्या अिलेल्या गावाांना प्राधान्य ददले जाईल. 
• ही योजना आददवािी व्यवहार मांत्रालय िुरू करणार आहे. 
• आिाममधील िुमारे 1700 आददवािी गावे या योजनेअांतगात आदशा गावात रूपाांतररत केली जातील. 
• मॉडेल गावाांव्यनतररक्त, आिाममध्ये 60 हजार लोकाांना लाभ समळावा यािाठी 184 नवीन वन धन कें द्र देखील 

स्र्थापन केले जातील. 
प्रधानमांत्री आदशा ग्राम योजना (PMAGY) 

• ननवडलेल्या अनुिूचचत जाती बहुिांख्य गावाांचा िवाांगीण ववकाि करण्याच्या उद्देशाने PMAGY लाँच करण्यात 
आले. िामान्य िामाष्जक-आचर्थाक ननदेशकाांच्या दृष्ट्टीने अनुिूचचत जाती आणण गैर-अनुिूचचत जातीच्या 

लोकिांख्येतील अिमानता दरू होईल याची खात्री 
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करण्यािाठी ही योजना गावाांना िवा आवश्यक िुववधा पुरवण्याचा प्रयत्न करते. 
त्याच्या कामचगरीचे परीक्षण किे केले जात?े 

• प्रत्येक गावािाठी तयार केलेल्या ग्राम ववकाि आराखड्यात (व्हीडीपी) िूचीबद्ध केलेल्या उद्ददष्ट्टाांच्या 
िाध्यतेनुिार पीएमएजीवायच्या कामचगरीचे परीक्षण केले जात आहे. 

कोण ताांत्रत्रक िहाय्य प्रदान करत?े 
• या योजनेअांतगात, "राष्ट्रीय ग्रामीण ववकाि आणण पांचायती राज िांस्र्था (NIRD & PR)" राष्ट्रीय स्तरावर 

ताांत्रत्रक िांिाधन िहाय्य प्रदान करते. 
आदशा गाव अिण्याचे ननकष 

• आदशा गाव म्हणून घोवषत करण्यािाठी, गावाने तीन वषाांच्या आत कमीत कमी तीन लक्ष्य िाध्य केल े
पादहजेत: 

1. तीन वषाांत गररबी दरू करण ेआणण त्याच्या घटनाांमध्ये 50% कमी करणे. 
2. प्रार्थसमक टप्प्यावर 100% नावनोंदणी आणण मुलाांची धारणा. 
3. बालमतृ्यू दर आणण माता मतृ्यू दर कमी करणे. 
4. गावे 100 % उघड्यावर शौचमुक्त अिावीत. 
5. शाश्वत आधारावर िुरक्षक्षत वपण्याच्या पाण्याची िुववधा उपलब्ध. 
6. गभावती मदहलाांिाठी 100% िांस्र्थात्मक प्रिूती 
7. मुलाांचे पूणा लिीकरण 
8. गावािाठी िवा हवामान रस्ता कनेष्क्टष्व्हटी 
9. मतृ्यू आणण जन्म 100% नोंदणी 
10. बालवववाह आणण बालकामगार नाहीत 
11. दारू आणण मादक पदार्थाांचा िावाजननक वापर करू नये 
12. प्रधानमांत्री ग्रामीण आवाि योजनेच्या घराांचे 100% वाटप. 

Source: PIB 

रेल्वे कौशल ववकाि योजना (RKVY) 

 
रेल्वे मांत्रालयाने प्रधानमांत्री कौशल ववकाि योजना (PMKVY) च्या तत्वावर रेल्व ेकौशल ववकाि योजना िुरू केली. 
रेल्वे कौशल ववकाि योजना (RKVY) बद्दल: 

• गुणात्मक िुधारणा घडवून आणण्यािाठी तरुणाांना ववववध व्यविायाांमध्ये प्रसशक्षण कौशल्य देणे हे उद्ददष्ट्ट 
आहे. 

• तीन वषाांच्या कालावधीत 50000 उमेदवाराांना प्रसशक्षण ददल ेजाईल. 
• प्रसशक्षण 4 रेड्ि मध्ये ददल े जाईल उदा. 

इलेष्क्रसशयन, मशीननस्ट, वेल्डर आणण कफटर. 
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• िुरुवातीला 1000 िहभागीांिाठी ही योजना िुरू केली जात आहे आणण प्रसशक्षणार्थी अचधननयम 1961 अांतगात 
प्रसशक्षणार्थींना देण्यात आलले्या प्रसशक्षणापके्षा जास्त अिेल. 

प्रधानमांत्री कौशल ववकाि योजना (PMKVY) बद्दल: 
• राष्ट्रीय कौशल्य ववकाि महामांडळाने राबवलेली कौशल्य ववकाि आणण उद्योजकता मांत्रालय (MSDE) ची 

प्रमुख योजना आहे. 
• PMKVY ची पदहली आवतृ्ती 2015 मध्ये लाचँ करण्यात आली. 
• PMKVY 2.0 ला 2016-20 िाठी लाँच करण्यात आल.े 
• PMKVY 3.0 ला 2021 मध्ये लाँच करण्यात आल.े 

Source: PIB 

शरद शतम आरोग्य कवच ववमा योजना  
• शरद शतम आरोग्य कवच ववमा योजना राबवण्यािाठी राज्यात 65 वषाांपके्षा जास्त वयाच्या ज्येष्ट्ठ 

नागररकाांची आरोग्य तपािणी / चाचण्या आयोष्जत करणे. ही महत्त्वाकाांक्षी योजना राबवण्याच ेप्रयत्न िुरू 
आहेत.  

• िामाष्जक न्याय आणण ववशेष िहाय्य मांत्री धनांजय मुांडे याांच्या ननदेशानुिार राज्य िरकारच्या िामाष्जक 
न्याय ववभागाने उच्चस्तरीय िसमती स्र्थापन केली आहे. 

 
• ज्येष्ट्ठ नागररकाांिाठी आवश्यक अिलेल्या ववववध वैद्यकीय चाचण्याांबाबत सशफारशी करणे. या 

योजनेअांतगात आशा वका िा आणण अांगणवाडी िेववकाांमाफा त ज्येष्ट्ठ नागररकाांचे िवेक्षण करण्याच्या प्रकक्रयेची 
सशफारि करणे.  

• ज्येष्ट्ठ नागररकाांच्या तपािणीनांतर योजनेतील ज्येष्ट्ठ नागररकाांच्या अहवालाची पावती आणण त्यात 
आढळलेल्या कोणत्याही आजाराच्या बाबतीत रोगाचे ननदान करणे, तिेच आरोग्य ववभाग आणण इतर 
योजनाांमध्ये िांचलनाची प्रकक्रया सशफारि करणे. 

• राज्य आरोग्य हमी िोिायटीचे मुख्य कायाकारी अचधकारी िुधाकर सशांदे याांची िसमतीच्या अध्यक्षपदी 
ननयुक्ती करण्यात आली आहे. या िसमतीला शरद शतम योजनेच ेएकूण कामकाज ननष्श्चत करण्यािाठी 
सशफारशी करण्याची महत्त्वाची जबाबदारी िोपवण्यात आली आहे. 

Source: Loksatta 
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आयुष्ट्मान भारत डडष्जटल समशन 

 
• पांतप्रधान नरेंद्र मोदी याांनी आयुष्ट्मान भारत डडष्जटल समशन िुरू केले. 

आयषु्ट्मान भारत डडष्जटल समशन बद्दल: 
• समशन एक अखांड ऑनलाइन प्लॅटफॉमा तयार करेल ज ेडडष्जटल आरोग्य पररिांस्र्थमेध्ये आांतर -कायाक्षमता 

िक्षम करेल. 
• िध्या, हे िहा कें द्रशासित प्रदेशाांमध्ये प्रायोचगक टप्प्यात लागू केले जात आहे. 

मखु्य घटक: 
• प्रत्येक नागररकािाठी हेल्र्थ आयडी: हे त्याांचे आरोग्य खाते म्हणून काम करेल, ज्यामध्ये वैयष्क्तक आरोग्य 

नोंदी जोडल्या जाऊ शकतात आणण मोबाईल अॅष्प्लकेशनच्या मदतीने पादहल्या जाऊ शकतात. 
• हेल्र्थकेअर प्रोफेशनल्ि रष्जस्री (एचपीआर) आणण हेल्र्थकेअर फॅसिसलटीज रष्जस्रीज (एचएफआर): हे िवा 

आधुननक आणण पारांपाररक औषध पद्धतीांमध्ये िवा आरोग्य िेवा प्रदात्याांचे भाांडार म्हणून काम करतील. 
Source: PIB 

िौभाग्य योजना 

 
• प्रधानमांत्री िहज त्रबजली हर घर योजना - िौभाग्य यशस्वी अांमलबजावणीची 4 वषे पूणा झाली. 
• 31 माचा 2021 पयांत िौभाग्य योजना िुरू झाल्यापािून 2.82 कोटी घराांमध्ये ववद्युतीकरण झाले आहे. 
• िौभाग्य (प्रधानमांत्री िहज त्रबजली हर घर योजना) बद्दल: 
• ही योजना पांतप्रधानाांनी 25 िप्टेंबर 2017 रोजी जाहीर केली. 
• उद्ददष्ट्ट: योजनेचे उद्दीष्ट्ट देशातील िावात्रत्रक घरगुती ववद्युतीकरण िाध्य करणे, शेवटच्या-मलै 

कनेष्क्टष्व्हटीद्वारे आणण ग्रामीण भागातील िवा ववद्युतीकरण निलेल्या घराांना आणण शहरी भागातील गरीब 
घराांना वीज उपलब्ध करून देणे होते. 

Source: PIB 

िीड कॅवपटल मॉड्यलू 
• पीएमएफएमई योजनेअांतगात भारत िरकारच्या अन्न प्रकक्रया उद्योग मांत्रालयाने गहृननमााण आणण शहरी 

व्यवहार मांत्रालयाच्या िांयुक्त ववद्यमाने, शहरी स्वयांिहाय्यता गटाांच्या (एिएचजी) िदस्याांना त्रबयाणे भाांडवल 
िहाय्यािाठी बीज भाांडवल मॉड्यूल िुरू केले.  
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• दीनदयाल अांत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीववका समशन (DAY-NULM) MIS पोटालवर िीड कॅवपटल 

मॉड्यूल लाँच करण्यात आले. 
• शहरी बचत गट DAY-NULM MIS पोटालद्वारे 40,000 रुपयाांच्या बीज भाांडवलाचा लाभ घेऊ शकतात. 

Source: PIB 

आपदा समत्र योजना 
• कें द्र िरकारने आपदा समत्र योजना आणण कॉमन अलदटांग प्रोटोकॉलचे प्रसशक्षण ननयमावली जारी केली. 
• देशातील 350 ष्जल््याांमध्ये आपत्ती व्यवस्र्थापन स्वयांिेवक (आपदा समत्र) अिण्याच्या कायाक्रमावर िरकार 

काम करत आहे. 

 
आपदा समत्र योजनेबद्दल: 

• आपत्तीप्रवण क्षेत्रातील योग्य व्यक्ती ओळखण्यािाठी हा एक कायाक्रम आहे ज्याांना आपत्तीच्या वेळी प्रर्थम 
प्रनतिाद देणारे प्रसशक्षण ददले जाऊ शकते. 

• 25 राज्याांतील 30 पूरप्रवण ष्जल््याांमध्ये प्रायोचगक तत्त्वावर त्याची अांमलबजावणी करण्यात आली आहे. 
• पूर िांरक्षणािाठी 5,500 आपदा समत्र आणण आपदा िखी तयार करण्याचे काम केले गेले आहे. 

Source: Indian Express 

पांतप्रधान पोषण योजना 
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• िरकारी आणण िरकारी अनुदाननत शाळाांमध्ये एक गरम सशजवलेले जेवण देण्यािाठी पांतप्रधान पोषण शक्ती 
ननमााण ककां वा पीएम पोषण योजना मांजूर केली आहे. 

• हे पाच वषाांच्या िुरुवातीच्या कालावधीिाठी (2021-22 ते 2025-26) िुरू करण्यात आले आहे. 
• या योजनेचे पूवीच ेनाव शाळाांमधील मध्यान्ह भोजनािाठी राष्ट्रीय योजना (मध्यान्ह भोजन योजना) अिे होते. 
• ही एक कें द्र-पुरस्कृत योजना आहे जी शािकीय, िरकारी अनुदाननत शाळाांच्या इयत्ता I-VIII मध्ये सशकणाऱ्या 

िवा शाळकरी मुलाांना िमाववष्ट्ट करते. 
• या योजनेत देशभरातील 11.20 लाख शाळाांमध्ये सशकणाऱ्या िुमारे 11.80 कोटी मुलाांना िमाववष्ट्ट करण्यात 

आले आहे. 
• प्रार्थसमक वगाातील िवा 11.80 कोटी मुलाांव्यनतररक्त पूवा-प्रार्थसमक ककां वा बालवादटकामध्ये सशकणाऱ्या 

ववद्यार्थयाांिाठी ही योजना ववस्ताररत करण्याचा प्रस्ताव आहे. 
• नतर्थीभोजनाच्या िांकल्पनेला मोठ्या प्रमाणात प्रोत्िाहन ददले जाईल. 
• नतर्थीभोजन हा एक िामुदानयक िहभाग कायाक्रम आहे ज्यात लोक ववशेष प्रिांगी/िणाांमध्ये मुलाांना ववशेष 

अन्न पुरवतात. 
• शाळाांमध्ये शालेय पोषण बागाांच्या ववकािाि िरकार प्रोत्िाहन देत आहे जेणेकरून मुलाांना ननिगााचा आणण 

बागकामाचा प्रत्यक्ष अनुभव समळेल. 
Source: Indian Express 

ननधी 2.0 

 
• भारत िरकारच्या पयाटन मांत्रालयाने NIDHI 2.0 (हॉष्स्पटॅसलटी इांडस्रीचा राष्ट्रीय एकाष्त्मक डेटाबेि) आणण 

“इांडडया टुररझम स्टॅदटष्स्टक्ि: ए झ्लॅन्ि, 2021” लाँच केले. 
• पयाटन मांत्रालय, िांयुक्त राष्ट्र पयाावरण कायाक्रम (यूएनईपी) आणण द ररस्पॉष्न्िबल टूररझम िोिायटी ऑफ 

इांडडया (आरटीएिओआय) याांच्यात परस्पराांच्या पयाटन क्षेत्रात 'दटकाऊपणाच्या उपक्रमाांना' िकक्रयपणे प्रोत्िाहन 
देण्यािाठी आणण िमर्थान देण्यािाठी िामांजस्य करार करण्यात आला आहे. 

NIDHI (हॉष्स्पटॅसलटी इांडस्रीचा राष्ट्रीय एकाष्त्मक डटेाबेि) बद्दल: 
• पयाटन क्षेत्राचे डडजीटलायझशेन िुलभ करण्यािाठी पयाटन मांत्रालयाने NIDHI ची िुरुवात केली. 
• NIDHI मध्ये नोंदणी केल्याने हॉष्स्पटॅसलटी युननटला ववववध िेवा आणण लाभाांचे इलेक्रॉननक ववतरण 

िुननष्श्चत होते. 
Source: PIB 
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पुरस्कार आणण िन्मान 
ददलीप माजगावकर याांना जीवनगौरव तर प्रनतभा रानड ेयाांना िादहत्यिेवा कृतज्ञता पुरस्कार ददला गेला 

 
• राजहांि प्रकाशन च्या आधारे िादहत्यववश्वात केलेले काया लक्षात घेता राजहांि प्रकाशनाचे प्रमुख ददलीप 

माजगावकर याांना जीवनगौरव पुरस्काराने िन्माननत करण्यात आल.े हा पुरस्कार त्याांना आधीच जाहीर झाला 
होता परांतु COVID-19 च्या  पाश्वाभूमीमुळे हा पुरस्कार ववतररत करण्यात आलेला नव्हता.  

• २३ एवप्रल, जागनतक पुस्तकददनाचे आैचैचत्य िाधून प्रकाशक िांघ खाि प्रकाशकाांिाठी अिलेले अनतशय 
प्रनतष्ट्ठेचे मानल े जाणारे *जीवनगौरव पुरस्कार* व *िादहत्यिेवा कृतज्ञता पुरस्कार* देत अितो. यावळेेि 
अर्थाातच हे पुरस्कार पुढे ढकलावे लागल ेहोत.े  

• तिेच िादहत्यिेवा कृतज्ञता पुरस्कारािाठी लेणखका प्रनतभा रानडे याांची ननवड करण्यात आली आहे.  
Source: Loksatta 
 

रॅमन मॅगिेि ेपुरस्कार 2021 ववजेत े
• अलीकडेच, 63 वा रॅमन मॅगिेिे पुरस्कार 2021 जाहीर झाला. 
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रॅमन मॅगिेिे परुस्कार 2021 परुस्कार ववजेत्याांची यादी: 
1. डॉ.कफरदौिी कादरी, बाांगलादेश (परवडणारी लि चॅष्म्पयन) 
2. रॉबटो बॅलन, कफसलवपन्ि (मच्छीमार, िामुदानयक पयाावरणवादी) 
3. स्टीव्हन मुन्िी, आग्नेय आसशया (मानवतावादी, शाांती त्रबल्डर) 
4. मुहम्मद अमजद िाकीब, पाककस्तान (दाररद्र्य ननमूालन दरूदृष्ट्टी) 
5. वॉचडॉक, इांडोनेसशया (मीडडया ट्रुर्थ कु्रिेडिा) 

रॅमन मॅगिेिे परुस्काराबद्दल: 
• त्याची स्र्थापना एवप्रल 1957 मध्ये झाली आणण नोबेल पुरस्काराची आसशयाई आवतृ्ती मानली जाते. 
• दिुऱ्या महायुद्धानांतर कफसलवपन्ि प्रजाित्ताकाचे नतिरे अध्यक्ष रॅमन मॅगिेिे याांच्या नावावर या पुरस्काराचे 

नाव आहे. 
• रॅमन मॅगिेिे पुरस्कार फाउां डेशन आसशयाई व्यक्तीांना त्याांच्या क्षेत्रात उत्कृष्ट्टता प्राप्त करण्यािाठी बक्षीि देते. 
• दरवषी 31 ऑगस्ट रोजी कफसलवपन्िच्या मननला येर्थे एका औपचाररक िमारांभात हा पुरस्कार प्रदान केला 

जातो. 
Source: The Hindu 

जीव समल्खा सिांग जगातील पदहले गोल्फर ज्याांना दबुई गोल्डन ष्व्हिा समळला 

 
• स्टार भारतीय गोल्फर जीव समल्खा सिांह या खेळामध्ये उल्लेखनीय कामचगरी केल्याबद्दल 10 वषाांचा दबुई 

गोल्डन ष्व्हिा प्राप्त करणारा जगातील पदहला व्याविानयक गोल्फर बनला आहे. 
• 49 वषीय जीवने दबुईशी दीघा िांबांध ठेवला आहे, त्याने अनेक स्पधाांमध्ये भाग घेतला आणण शहरात बरेच 

समत्र बनवले. 
• 2001 च्या दबुई डेझटा क्लासिक दरम्यान, जीवने त्या वेळी ववश्वववक्रम प्रस्र्थावपत केला होता जेव्हा त्याने 

िहाव्या क्रमाांकावर अिताना फक्त 94 पुटाांिह चार फेऱ्या पूणा केल्या होत्या. युरोवपयन टूरवर चार, जपान 
गोल्फ टूरमध्ये चार आणण एसशयन टूरमध्ये िहा जेतेपद पटकावणाऱ्या जीवला उच्चभू् व्याविानयक खेळाडू 
म्हणून 10 वषाांचे 'गोल्ड काडा' समळाल आहे. 

इतर खेळाडू: 
• दबुईला गोल्डन ष्व्हिा समळालेल्या इतर खळेाडूांमध्ये फुटबॉलपटू कक्रष्स्टयानो रोनाल्डो, पॉल पोग्बा, रॉबटो 

कालोि, लुईि कफगो आणण रोमेल लुकाकू, टेननि िुपरस्टार नोवाक जोकोववच, भारतीय टेननि स्टार िाननया 
समझाा आणण नतचा पती आणण पाककस्तानी कक्रकेटपटू शोएब मसलक याांचा िमावेश आहे. बॉसलवूड स्टािा 
शाहरुख खान आणण िांजय दत्त याांनाही ष्व्हिा समळाला आहे. 

Source: Times of India 
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हैदराबादष्स्र्थत ICRISAT ने आकफ्रका फूड प्राइज 2021 ष्जांकले 

 

हैदराबादष्स्र्थत इांटरनॅशनल क्रॉप्ि ररिचा इष्न्स्टट्यूट फॉर द िेमी-एररड रॉवपक्ि (ICRISAT) ला उप-िहारा 
आकफ्रकेतील अन्न िुरक्षा िुधारण्यािाठी आकफ्रका अन्न पुरस्कार 2021 देण्यात आला आहे. 

• आकफ्रका फूड प्राइज 2021 हा पुरस्कार आकफ्रका फोरम फॉर ग्रीन ररव्होल्यूशन 2021 सशखर 
पररषदेत नैरोबी, केननया येर्थे प्रदान करण्यात आला. 

• आयिीआरआयएिएटीला उष्ट्णकदटबांधीय शेंगा प्रकल्पािाठी पुरस्कार समळाला ज्याने उप-िहारा 
आकफ्रकेतील 13 देशाांमध्ये अन्न िुरक्षा िुधारली आहे. 

ICRISAT बद्दल: 
• ही एक ना-नफा, गैर-राजकीय िावाजननक आांतरराष्ट्रीय िांशोधन िांस्र्था आहे जी जगभरातील 

भागीदाराांच्या ववस्ततृ शे्रणीिह आसशया आणण उप-िहारा आकफ्रकेतील ववकािािाठी कृषी िांशोधन करत.े 
Source: Indian Express 

युनेस्को िाक्षरता पुरस्कार NIOS ला प्रदान 

 
• भारतातील नॅशनल इष्न्स्टट्यूट ऑफ ओपन स्कूसलांग (एनआयओएि) ने सशक्षणातील नावीन्यपूणातेिाठी 

प्रनतष्ष्ट्ठत युनेस्को ककां ग िजेोंग िाक्षरता पुरस्कार 2021 ष्जांकला. 
• एनआयओएिने 'भारतीय िाांकेनतक भाषा-आधाररत िामग्रीवर ववसशष्ट्ट लक्ष कें दद्रत करून, तांत्रज्ञान-िक्षम 

िवािमावेशक सशक्षण िामग्रीद्वारे अपांग व्यक्तीांचे सशक्षण िक्षम करण्यािाठी' हा पुरस्कार ष्जांकला. 
• दरवषी, युनेस्को आांतरराष्ट्रीय िाक्षरता बक्षक्षि ेएका ववसशष्ट्ट र्थीमवर लक्ष कें दद्रत करतात. या वषी, स्पॉटलाइट 

िवािमावेशक अांतर आणण डडष्जटल िाक्षरता सशक्षणावर होत.े 
• एनआयओएि िोबतच, यावषी युनेस्को आांतरराष्ट्रीय िाक्षरता बक्षक्षि ेकोटे डी आयवर, इष्जप्त, ग्वाटेमाला, 

मेष्क्िको आणण दक्षक्षण आकफ्रकेच्या इतर पाच उत्कृष्ट्ट िाक्षरता कायाक्रमाांना देण्यात आली. 
Source: India Today 

स्वामी ब्र्मानांद पुरस्कार 2021 
• आनांद कुमार, गणणतज्ञ याांना त्याांच्या 'िुपर 30' उपक्रमाद्वारे सशक्षणाच्या क्षते्रातील योगदानािाठी 2021 चा 

स्वामी ब्र्मानांद पुरस्कार प्रदान करण्यात आला. 
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स्वामी ब्र्मानांद परुस्कार बद्दल: 

• शैक्षणणक क्षेत्रात ककां वा गायीच्या कल्याणािाठी ववशेष काम केलेल्या लोकाांना हा पुरस्कार दरवषी ददला जातो. 
• स्वामी ब्र्मानांद, एक स्वातांत्रयिैननक, माजी खािदार आणण त्याांच्या बसलदानािाठी आणण शैक्षणणक क्षेत्रातील 

योगदानािाठी ओळखल ेजाणारे िांत याांच्या नावाने ही िांस्र्था स्र्थापन करण्यात आली आहे. 
• टीप: फे्रडररक इररना बु्रननांग, एक जमान नागररक, याांना 2019 मध्ये गोरक्षणािाठी पदहला स्वामी ब्र्मानांद 

पुरस्कार समळाला. 
Source:TOI  

ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2021 

 
• त्रबल अँड मेसलांडा गेट्ि फाउां डेशनने ग्लोबल गोलकीपर पुरस्कार 2021 चे ववजेते म्हणून िांयुक्त राष्ट्र िांघाच े

माजी अवर-महािचचव आणण यूएन मदहलाांचे कायाकारी िांचालक फुष्म्झले म्लाम्बो-एनगुका याांची घोषणा केली 
आहे. 

ववजेत े
• चेंजमेकर पुरस्कार 2021- बाांगलादेशचा कफरोज फैजा बीर्थर 
• प्रगती पुरस्कार 2021- कोलांत्रबयाची जनेनफर कोल्पाि 
• मोदहम पुरस्कार 2021- लाइबेररयाचा िट्टा शेरीफ 

गोलकीपर परुस्काराववषयी: 
• गोलकीपर अवॉडा हे त्रबल आणण मेसलांडा गेट्ि फाउां डेशनची शाश्वत ववकाि ध्येय (ग्लोबल गोल) च्या ददशेने 

प्रगतीला गती देणारी मोहीम आहे. 
Source: newsonair 

'ब्लू प्लॅनेट प्राइज' 2021 
• एनएचपीिीच्या 510 मेगावॅटच्या नतस्ता -5 पॉवर स्टेशन, सिक्कीमला 'ब्लू प्लॅनेट बक्षीि' 2021 प्रदान 

करण्यात आले आहे. 
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'ब्ल ूप्लॅनेट बक्षीि' बद्दल: 
• 120 देशाांमध्ये कायारत अिलेल्या लांडनष्स्र्थत नॉन-प्रॉकफट मेंबरसशप अिोसिएशन, इांटरनॅशनल हायड्रोपॉवर 

अिोसिएशन (IHA) ने हे िादर केले. 
• हे जलववद्युत प्रकल्पाांना ददले जाते जे शाश्वत ववकािात उत्कृष्ट्टता दशावतात. 
• टीप: 510 मेगावॅट नतस्ता-व्ही पॉवर स्टेशन एनएचपीिी सलसमटेड द्वारे बाांधण्यात आले आहे, मालकीच ेआहे 

आणण चालवले जात आहे आणण तीस्ता नदीवर आहे. 
Source: PIB 

गददमा जीवनगौरव िन्मान 

 
• महाराष्ट्र िादहत्य पररषद, गददमा कुटुांबीय आणण महाराष्ट्र कामगार िादहत्य पररषद आयोष्जत २९ व्या 

राज्यस्तरीय गददमा कववता महोत्िवात देण्यात येणारा ‘गददमा जीवनगौरव िन्मान ज्येष्ट्ठ गायक आणण 
िांगीतकार श्रीधर फडके याांना जाहीर झाला आहे.  

• रोख रक्कम, िन्मानपत्र आणण स्मनृतचचन्ह अिे पुरस्काराचे स्वरूप आहे.  
• गददमाांच्या जयांतीददनी १ ऑक्टोबर रोजी हा िन्मान माजी िांमेलनाध्यक्ष डॉ. अरुणा ढेरे याांच्या हस्ते श्रीधर 

फडके याांना पररषदेच्या माधवराव पटवधान िभागहृात प्रदान करण्यात येणार आहे. 
Source: Loksatta 

शाांती स्वरूप भटनागर पाररतोवषक 2021 

 
• ववज्ञान आणण तांत्रज्ञान 2021 िाठी देशाचा िवोच्च ववज्ञान पुरस्कार शाांती स्वरूप भटनागर पाररतोवषक 

समळालेल्या 11 शास्त्रज्ञाांची नावे कौष्न्िल फॉर िायांदटकफक अँड इांडष्स्रयल ररिचा (CSIR) च्या 80 व्या 
स्र्थापना ददविात जाहीर करण्यात आली. 
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11 शास्त्रज्ञाांच्या परुस्काराांची यादी: 
जैववक ववज्ञान: 

• डॉ असमत सिांग 
• डॉ अरुण कुमार शुक्ला 

रािायननक ववज्ञान: 
• डॉ कननष्ट्क त्रबस्वाि 
• डॉ टी गोववांदराज ू

परृ्थवी, वातावरण, महािागर आणण ग्रह ववज्ञान: 
• डॉ त्रबनॉय कुमार िैककया 

असभयाांत्रत्रकी ववज्ञान: 
• डॉ देबदीप मुखोपाध्याय 

गणणती ववज्ञान: 
• डॉ अननश घोष 
• डॉ िाकेत िौरभ 

वदै्यकीय ववज्ञान: 
• डॉ.जीमन पष्न्नयम्माकाली 
• डॉ रोदहत श्रीवास्तव 

भौनतक ववज्ञान: 
• डॉ कनक िाहा 

शाांती स्वरूप भटनागर परुस्काराबद्दल: 
• कौष्न्िल ऑफ िायांदटकफक अँड इांडष्स्रयल ररिचा (CSIR) द्वारे दरवषी ददला जाणारा हा ववज्ञान पुरस्कार 

आहे. 
• जीवशास्त्र, रिायनशास्त्र, पयाावरण ववज्ञान, असभयाांत्रत्रकी, गणणत, औषध आणण भौनतकशास्त्र या िात क्षेत्रातील 

उत्कृष्ट्ट िांशोधनािाठी 45 वषाांखालील भारतीय शास्त्रज्ञाांना हे बक्षीि ददल ेजाते. 
Source: HT 

2021 नयदान पाररतोवषक 

 
• प्रर्थमचे िीईओ डॉ. रुष्क्मणी बनजी (भारत-आधाररत) आणण एररक ए. हनुशेक (यूएि-आधाररत), स्टॅनफोडा 

ववद्यापीठातील प्राध्यापक याांना 2021 नयदान पाररतोवषक देण्यात आले आहे. 
• प्रर्थम सशक्षण फाउां डेशनच्या मुख्य कायाकारी अचधकारी डॉ रुष्क्मणी बॅनजी या वषी मुलाांच्या सशकण्याच्या 

पातळीत िुधारणा करण्याच्या त्याांच्या कायाािाठी सशक्षण ववकािािाठी प्रनतष्ष्ट्ठत यदान पुरस्कार प्राप्त 
करणारी आहेत. 
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• प्राध्यापक एररक ए. हनुशेक याांची शैक्षणणक िांशोधनािाठी 2021 नयदान पाररतोवषक प्राप्तकताा म्हणून ननवड 
झाली. 

Source: TOI 
 

पुस्तके आणण लेखक 
वीर िांघवी याांच े"अ रुड लाइफ: द मेमॉयर" या पुस्तकाच ेशीषाक 

 
• वीर िांघवी, भारतातील िवाात मान्यताप्राप्त पत्रकाराांपैकी एक, एक अिभ्य जीवन नावाचे स्मरणपत्र घेऊन 

आले आहे. पेंष्ग्वन रँडम हाऊिने 'अ रुड लाइफ: द ममेोअर' प्रकासशत केले आहे. 

• या पुस्तकाद्वारे, लेखकाने आपले मत आणण भारतीय पत्रकाररतेतील िवाात घटनात्मक कारकीदीच ेअनुभव 
िामानयक केले आहेत, ज्यात त्याांचे वैयष्क्तक जीवन, िेसलत्रब्रटीज आणण राजकारणी, मध्यस्र्थ आणण 
पडद्यामागील असभनेत्याांच्या कर्था आहेत. 

"गीता गोववांदा: जयदेवाांच ेददव्य ओडडिी" हे पुस्तक आणण 'बुजुगों की बात – देश के िार्थ' हा कायाक्रम 
• कें द्रीय िांस्कृती मांत्री गांगापुरम ककशन रेड्डी याांनी पद्मश्री डॉ.उत्पल के. बॅनजी सलणखत "गीता गोववांदा: 

जयदेवाांचे ददव्य ओडडिी" या पुस्तकाचे लोकापाण केले आणण नवी ददल्ली येर्थे 'बुजुगों की बात – देश के िार्थ' 
कायाक्रम आयोष्जत केला. 

 
'बजुुगों की बात – देश के िार्थ' कायाक्रमाबद्दल: 

• या कायाक्रमाच ेउद्दीष्ट्ट तरुण आणण वदृ्ध व्यक्तीांमधील िांवाद वाढवणे आहे जे 95 वषे आणण त्याहून 
अचधक वयाचे आहेत आणण अशा प्रकारे स्वातांत्रयापूवी भारतात िुमारे 18 वषे घालवली आहेत. 

"गीता गोवव ांदा: जयदेवाांचे ददव्य ओडडिी" पसु्तकाबद्दल: 
• गीता गोववांदा हे मूळ 12 व्या शतकातील कवी जयदेयाांनी सलदहले होते. 
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• यात कृष्ट्ण आणण राधा याांच्यातील िांबांधाांच ेवणान आहे. 
Source: PIB 

द फॅ्रक्चडा दहमालय: इांडडया नतबेट चीन 1949-62: पुस्तक 
• ननरुपमा राव याांनी "द फॅ्रक्चडा दहमालय: इांडडया नतबेट चायना 1949-62" नावाच ेपुस्तक सलदहले आहे. 
• हे पुस्तक भारत-चीन िांबांधाांची िमज प्रदान करते. 

 
• ननरुपमा राव 1973 बॅचच्या भारतीय परराष्ट्र िेवा कॅडरच्या ननवतृ्त नागरी िेववका आहेत ज्याांनी 2009 त े

2011 पयांत भारताचे परराष्ट्र िचचव म्हणून काम केले, तिेच त्याांच्या कारककदीत अमेररका, चीन आणण 
श्रीलांका येर्थ ेभारताच्या राजदतू म्हणून काम केले. 

Source: TOI 
 

महत्वाचे ददवि 

14 िप्टेंबर रोजी दहांदी ददवि िाजरा  

 
• दहांदीची अचधकृत भाषा म्हणून दहांदीची लोकवप्रयता लक्षात घेण्यािाठी 14 िप्टेंबर रोजी दहांदी ददवि ककां वा दहांदी 

ददवि िाजरा केला जातो. 
• भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 343 अांतगात ही भाषा स्वीकारण्यात आली.  
• 14 िप्टेंबर 1953 रोजी पदहला दहांदी ददवि िाजरा करण्यात आला. 

दहांदी ददविाचा इनतहाि: 
• नांतर, पांडडत जवाहरलाल नेहरूां नी हा ददवि देशात दहांदी ददवि म्हणून िाजरा करण्याची घोषणा केली. 
• भारताच्या 22 अनुिूचचत भाषा आहेत, त्यापैकी दोन अचधकृतपण ेकें द्र िरकारच्या भारत स्तरावर वापरल्या 

जातात: दहांदी आणण इांग्रजी. 
• दहांदी ही जगातील चौर्थी िवााचधक बोलली जाणारी भाषा आहे. 
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• 14 िप्टेंबर रोजी दहांदी ददवि िाजरा केला जातो कारण, 1949 मध्ये या ददवशी, भारतीय िांववधान िभेने 
देवनागरी सलपीमध्ये सलदहलेली दहांदी भारतीय प्रजाित्ताकाची अचधकृत भाषा म्हणनू स्वीकारली होती. 

Source: PIB 
 
16 िप्टेंबर, ओझोन लेयरच्या िांरक्षणािाठी आांतरराष्ट्रीय ददवि 

 
• 16 िप्टेंबर हा िांयुक्त राष्ट्र महािभेने (UNGA) ओझोन लेयरच्या िांरक्षणािाठी आांतरराष्ट्रीय ददवि म्हणनू 

ननयुक्त केला होता. 
• 2021 ची र्थीम 'मॉष्न्रयल प्रोटोकॉल - आम्हाला, आमचे अन्न आणण लि र्थांड ठेवणे' आहे. 
• ओझोनचा र्थर, वायूचा एक नाजूक ढाल, िूयााच्या ककरणाांच्या हाननकारक भागापािून परृ्थवीचे रक्षण करतो, 

अशा प्रकारे ग्रहावरील जीवन जपण्याि मदत होत.े 
पाश्वाभमूी: 

• 19  डडिेंबर 1994 रोजी िांयुक्त राष्ट्र महािभेने 16 िप्टेंबर 1987 मध्ये ओझोन लेयर डडप्लेट करणाऱ्या 
पदार्थाांवर मॉष्न्रयल प्रोटोकॉल ज्या ददवशी स्वाक्षरी केली होती त्या ददविाची आठवण करून आांतरराष्ट्रीय 
ओझोन लेयरच्या िांरक्षणािाठी आांतरराष्ट्रीय ददवि घोवषत केला. 

Source: UN.org 

आांतरराष्ट्रीय शाांतता ददवि 

 
• दरवषी 21 िप्टेंबर रोजी आांतरराष्ट्रीय शाांतता ददवि जगभरात िाजरा केला जातो. 
• आांतरराष्ट्रीय शाांती ददविािाठी 2021 ची र्थीम "न्याय्य आणण शाश्वत जगािाठी अचधक चाांगल े पुनप्रााप्त 

करणे" आहे. 
पाश्वाभमूी: 

• िांयुक्त राष्ट्र महािभेने 1981 मध्ये आांतरराष्ट्रीय शाांतता ददविाची स्र्थापना केली. 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

• दोन दशकाांनांतर, 2001 मध्ये, महािभेने एकमताने हा ददवि अदहांिा आणण युद्धबांदीचा काळ म्हणून घोवषत 
केला. 

Source: un.org 

23 िप्टेंबर, आांतरराष्ट्रीय िाांकेनतक भाषा ददन 

 
• िांयुक्त राष्ट्राांच्या िवािाधारण िभेने (UNGA) िांकेत भाषेच्या महत्त्वववषयी जागरूकता ननमााण करण्यािाठी 

२३ िप्टेंबर हा आांतरराष्ट्रीय िांकेत भाषा ददवि (IDSL) म्हणून घोवषत केला आहे. 
• वल्डा फेडरेशन ऑफ द डेफने घोवषत केलेली 2021 ची र्थीम "आम्ही मानवी हक्काांिाठी स्वाक्षरी करतो". 

पाश्वाभमूी: 
• या ददविाचा प्रस्ताव वल्डा फेडरेशन ऑफ द डेफ (WFD) कडून आला, जो 135 राष्ट्रीय बदहरे लोकाांच्या 

िांघटनाांचा िांघ आहे. 
• आांतरराष्ट्रीय बचधराांच्या आठवड्याचा भाग म्हणून 2018 मध्ये आांतरराष्ट्रीय िांकेत भाषा प्रर्थम िाजरा 

करण्यात आला. 
• िप्टेंबर 1958 मध्ये आांतरराष्ट्रीय बदहरे आांतरराष्ट्रीय िप्ताह प्रर्थम िाजरा करण्यात आला. 
Source: un.org 

27 िप्टेंबर, जागनतक पयाटन ददन 

 
• प्रत्येक वषी 27 िप्टेंबर रोजी जागनतक पयाटन ददन िाजरा केला जातो जेणकेरून पयाटनाचे महत्त्व आणण 

त्याचा आपल्या िमाजावर होणारा पररणाम याववषयी जागरूकता पिरेल. 
• जागनतक पयाटन ददन 2021 ची र्थीम 'िवािमावेशक ववकािािाठी पयाटन' आहे. 

पाश्वाभमूी: 
• 1980 पािून, िांयुक्त राष्ट्राांच्या जागनतक पयाटन िांघटनेने (UNWTO) 27 िप्टेंबरला जागनतक पयाटन ददन 

आांतरराष्ट्रीय पाळणा म्हणनू िाजरा केला आहे. 
• ही तारीख 1970 मध्ये त्या ददवशी ननवडली गेली होती, UNWTO चे कायदे स्वीकारण्यात आले होते. 
• UNWTO ही पयाटन क्षते्रातील िांयुक्त राष्ट्रिांघाची एक प्रमुख आांतरराष्ट्रीय िांस्र्था आहे. 
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• टीप: राष्ट्रीय पयाटन ददवि (भारत) 25 जानेवारीला िाजरा केला जातो. 
Source: un.org 

28 िप्टेंबर, मादहतीच्या िावात्रत्रक प्रवेशािाठी आांतरराष्ट्रीय ददवि 
• मादहतीचा िावात्रत्रक प्रवेश (IDUAI) हा आांतरराष्ट्रीय ददवि दरवषी 28 िप्टेंबर रोजी जागनतक स्तरावर िाजरा 

केला जातो. 
• 2021 ची र्थीम 'मादहतीच्या प्रवेशािह अचधक चाांगले ननमााण करणे. 

 

 
पाश्वाभमूी: 

• 17 नोव्हेंबर 2015 रोजी युनायटेड नेशन्ि एज्युकेशनल, िायांदटकफक अँड कल्चरल ऑगानायझेशन (युनेस्को) 
ने 28 िप्टेंबर हा मादहतीच्या िावात्रत्रक प्रवेशािाठी आांतरराष्ट्रीय ददन म्हणून घोवषत केला. 

• िांयुक्त राष्ट्र महािभेने 28 िप्टेंबर 2019 हा मादहतीच्या िावात्रत्रक प्रवेशािाठी आांतरराष्ट्रीय ददन म्हणून 
स्वीकारला. 

Source: un.org 
 

खेळ 
टोककयो पॅरासलष्म्पक 2020: भारत ववक्रमी 19 पदकाांिह 24 व्या स्र्थानावर  

 
• भारताने टोककयो पॅरासलष्म्पक २०२० मध्ये आपली मोहीम 19 पदकाांिह पूणा केली ज्यामध्ये पाच िुवणा, 

आठ रौप्य आणण िहा काांस्यपदके आहेत.  
• पॅरासलष्म्पक क्रीडा स्पधेची ही भारतािाठीची िवोत्तम पदक िांख्या आहे.  
• एकूण 162 राष्ट्राांपैकी भारत एकूण पदकतासलकेत 24 व्या स्र्थानावर आहे. 
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भारतीय ध्वज वाहक: 
• भाला फेकणारा टेक चांद टोककयो पॅरासलष्म्पकच्या उद्घाटन िमारांभात ध्वजवाहक होता. 
• िमारोप िमारांभात नेमबाज अवनी लेखरा भारताची ध्वजवाहक होती. 

पॅरासलष्म्पक 2020 मध्ये भारत: 
• भारताने टोककयो पॅरासलष्म्पकमध्ये 54 पैरा-क्रीडापटूांची िवाात मोठी तुकडी खेळाांमध्ये तब्बल 9 क्रीडा 

ववषयाांमध्ये भाग घेण्यािाठी पाठवली. 
• यापूवी, भारताने 1968 मध्ये पॅरासलष्म्पकमध्ये पदहल्याांदा उपष्स्र्थत झाल्यानांतर 2016 च्या ररओपयांत 

एकूण 12 पॅरासलष्म्पक पदके ष्जांकली होती. 
• पॅरासलष्म्पक 2020 चे भारतीय र्थीम गीत “कर दे कमल तू”. या गाण्याचे िांगीतकार आणण गायक 

लखनौचे ददव्याांग कक्रकेट खळेाडू िांजीव सिांग आहेत. 
Source: ANI News 
 
टोककयो पॅरासलष्म्पक 2020: भारत ववक्रमी 19 पदकाांिह 24 व्या स्र्थानावर आहे 

 
• भारताने टोककयो पॅरासलष्म्पक २०२० मध्ये आपली मोहीम १ मेडल  पदकाांिह पूणा केली, ज्यात पाच िुवणा, 

आठ रौप्य आणण िहा काांस्य आहेत. 

• भारतािाठी पॅरासलष्म्पक क्रीडा स्पधेची ही एकमेव आवतृ्ती आहे. एकूण 162 राष्ट्राांपैकी भारत एकूण 
पदकतासलकेत 24 व्या स्र्थानावर आहे. 

• भाला फेकणारा टेक चांद टोककयो पॅरासलष्म्पकच्या उद्घाटन िमारांभात ध्वजवाहक होता. 

• Closing शूटर अवनी लेखरा िमारोपीय िमारांभात भारताची ध्वजवाहक होती. 

टोककयो पॅरासलांवपक्िमध्ये, भारतीय खेळाांडूना 19 पदकां  
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• टोककयो पॅरालष्म्पक्ि स्पधाांचा िमारोप झाला. िमारोप िमारांभात नेमबाज अवनी लेखरा दहनां ध्वज वाहकाचा 
बहुमान समळवला.  

• पॅरासलांवपक्िमध्ये यांदा १६३ देशाांच्या िुमारे िाडेचार हजार खेळाडूांनी २२ प्रकारच्या खेळात ५४० स्पधाांमध्ये 
िहभाग घेतला.  

• पुढील स्पधाा पॅरीि इर्थां होणार आहे.. 
• भारतानां एकां दर १९ पदाकां ची कमाई केली अिून त्यात पाच िुवणा, आठ रौप्य आणण िहा कास्य पदकाांचा 

िमावेश आहे. 
Source: AIR 

िोएडाच ेडीएम सुिास एलिाय पॅरामलजम्पक पदक जजंकणारे पहिले IAS अर्धकारी बिले  

 
• िोएडाचे जजल्िा दंडार्धकारी सुिास  टोककयो 2020 पॅरामलजम्पक गेम्समध्ये बॅडममटंिमध्ये पदक जजंकणारे 

पहिल े IAS अर्धकारी बिले. 38 िषीय सुिास  िे 5 सप्टेंबर 2021 रोजी पुरुष एकेरी SL4 प्रकारात रौप्य 
पदक जजंकूि इनतिास रचला. यािनतराज अव्िल मािांककत आणण विश्ि विजेता फ्रान्सचा लुकास मजूर दसुऱया 
क्रमांकािर आला. सुिासला त्याच्या एका घोट्यात कमजोरी आिे. 

• सुिास अंनतम फेरीत लुकास मजूर विरुद्ध 21-15, 17-21, 15-21 असा दसुरा आला. सध्या एसएल 4 
प्रकारात जागनतक क्रमिारीत नतसऱया क्रमांकािर असलेल्या सुिासिे 62 ममनिटाचं्या मशखर लढतीत मजूरकडूि 
पुढील दोि सटेमध्ये पराभूत िोण्यापूिी पहिला सटे जजंकला. एकूण, भारतीय पॅरामलजम्पक बॅडममटंि खेळाडू 
सुिास टोककयो 2020 पॅरामलजम्पक गमे्सच्या अनंतम सामन्यापूिी 4 सप्टेंबर 2021 रोजी उपांत्य फेरीसि तीि 
सामिे खेळला. 

Source: Lokmat 

भारतात फॉम्र्युला-4 शयातीांच ेआयोजन 

 
• ववभागीय भारतीय अष्जांक्यपद आणण फॉम्र्युला-4 भारतीय अष्जांक्यपद शयाती देशात आयोष्जत करण्यािाठी 

आांतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महािांघाने दहरवा कां दील ददला आहे. 
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• रेसिांग प्रमोशन्ितफे फेब्रवुारी 2022 मध्ये नवी ददल्ली, चेन्नई, कोईम्बतूर आणण हैदराबाद या शहराांत 
ववभागीय अष्जांक्यपद शयातीांच्या आयोजनाची योजना आहे. 

• आांतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महािांघाने प्रमाणणत केलले्या एफ 3 गाडय़ा या दोन्ही शयातीांमध्ये िहभागी होऊ 
शकतील. 

• तर या अष्जांक्यपद शयातीांद्वारे देशात प्रर्थमच आांतरराष्ट्रीय ऑटोमोबाइल महािांघाचे अव्वल परवाना 
गुण जागनतक अष्जांक्यपदािाठी शयातपटूांना कमावता येतील. 

• तिेच अरमान इब्रादहम, आददत्य पटेल या शयातपटूांिह माजी फॉम्र्युला-1 शयातपटू नरेन कानताकेयन आणण 
माजी कक्रकेटपटू कवपलदेव याांचाही मागादशाक आणण िल्लागार मांडळामध्ये िमावेश आहे. 

स्रोत: िकाळ 

िाताऱ्यात फीट इांडडया फ्रीडम रनचां आयोजन    

 
• आजादी का अमतृमहोत्िव" कायाक्रमाअांतगात िाताऱ्यात नेहरु युवा कें द्र, एनएिएि आणण सशवाजी ववद्यपीठ 

याांच्या िांयुक्त ववद्यमानां फीट इांडडया फ्रीडम रनचां िातारा इर्थल्या छत्रपती शाहू कक्रडा िांकूल ते यशांवतराव 
चव्हाण इष्न्स्टट्यूट ऑफ िायन्ि पयांत आयोजन केलां होतां.  

• रोज अधाा ताि व्यायामािाठी आपल्या ननरोगी आरोग्यािाठी हा िांदेश या रनमधनू ददला गेला.  
• अशा उपक्रमाांमधल्या िहभागामुळे देशाच्या िक्षमीकरणात मोठी मदत होईल, अिां मत आयोजकाांनी व्यक्त 

केलां.  
• या रन मधे युवक वगा मोठ्या िांख्येनां िहभागी झाला होता.  
• (Source – AIR) 

व्हायकॉम18’कड े‘कफफा’ ववश्वचषक फुटबॉल स्पधेचे प्रक्षपेण अचधकार   

 
• 2022मध्ये कतारला होणाऱ्या ‘कफफा’ ववश्वचषक फुटबॉल स्पधेच्या प्रक्षेपणाचे अचधकार ररलायन्िचे पाठबळ 

अिलले्या ‘व्हायकॉम18’ नेटवका ने 450 कोटी रुपयाांना समळवले आहेत. 
• िोनी, स्टार स्टार स्पोट्ाि या बडय़ा वादहन्याांना धक्का देत ‘व्हायकॉम18’ने देशातील क्रीडा प्रक्षपेण उद्योगात 

प्रर्थमच आव्हान ननमााण केले आहे. 
 

http://www.byjusexamprep.com/


www.byjusexamprep.com 

 

• 2010 पयांत ववश्वचषक फुटबॉल स्पधाा स्टार स्पोट्ाि नेटवका वर प्रक्षेवपत होत होती. 2012 मध्ये िोनी स्पोट्ाि 
नेटवका ने 2014 (ररओ) आणण 2018 (रसशया) या दोन ववश्वचषक स्पधााचे प्रक्षेपण अचधकार समळवले. 

• तिेच स्पेनमधील ला सलगा, इटलीमधील िेरी ए, फ्रान्िमधील लीग-वन, अबू धाबी टेन-10 लीग, रस्ते िुरक्षा 
जागनतक कक्रकेट मासलका, कॅरेबाओ चषक या स्पधाा ‘व्हायकॉम18’वर प्रक्षवेपत होतात. 

• (Source – PIB) 

यूएि ओपन टेननि चॅष्म्पयनसशप 2021 

 
• 2021 यूएि ओपन ही स्पधेची 141 वी आवतृ्ती होती आणण न्यूयॉका  शहर, न्यूयॉका , युनायटेड स्टेट्ि मध्ये 

झाली. 
• ही वषाातील (2021) चौर्थी आणण शेवटची गँ्रड स्लॅम स्पधाा होती. 

ववजेत्याांची यादी: 

परुुष एकेरी मदहला एकेरी परुुष दहेुरी मदहला दहेुरी समश्र दहेुरी 

ववजेता- 
डॅननल मेदवेदेव 
(रसशया) 
 
 
 
उपववजेता- नोवाक 
जोकोववच (ित्रबाया)  

ववजेता- 
एम्मा रडुकानु 
(त्रब्रटन) 
 
 
 
 
उपववजेती- लेला 
फनाांडडि (कॅनडा)  

ववजेता- 
राजीव राम 
(अमेररका), जो 
िॅसलिबरी (त्रब्रटन) 
 
 
 
उपववजेता- 
बू्रनो िोरेि (ब्राझील), 
जेमी मरे (त्रब्रटन)  

ववजेता- 
िामांर्था स्टोिूर 
(ऑस्रेसलया), 
झाांग शुई (चीन) 
 
 
उपववजेता- 
कोको गॉफ (अमरेरका), 
कॅटी मॅकनेली (अमेररका)  

ववजेता- 
देिीरा क्रॉवणझक (अमरेरका), 
जो िॅसलिबरी (त्रब्रटन) 
 
उपववजेता- 
ज्युसलयाना ओल्मोि 
(मेष्क्िको), मािेलो अरेवालो 
(अल िाल्वाडोर)  

Source: The Hindu 
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भारतीय पॅरासलष्म्पक दल क्रीडाबाहेरील काही क्षते्रात काम करेल 
• आझादी का अमतृ महोत्िवाच्या ननसमत्ताने लोकाांना प्रेररत करणे आणण बदल घडवून आणण्याि मदत 

करणे हा उद्देश आहे 
• नुकत्याच पार पडलेल्या टोककयो पॅरासलष्म्पकमध्ये भारताने नऊ ववषयाांमध्ये 54 ददव्याांग क्रीडा व्यक्तीांची 

िवााचधक तुकडी पाठवली होती. 

 
• भारतीय पॅरासलष्म्पयन्िनी 19 पदके ष्जांकून इनतहाि रचला. 

Source: AIR 

राष्ट्रीय खलुी अॅर्थलेदटक्ि 

 
• 60 व्या राष्ट्रीय खुल्या अॅर्थलेदटक्ि स्पधेच्या दिुऱ्या ददवशी 1500 मीटरमध्ये हरसमलन कौरने राष्ट्रीय 

ववक्रम केला. 
• तेलांगणातील हनमकोंडा येर्थील जवाहरलाल नेहरू स्टेडडयममध्ये आयोष्जत करण्यात आलेली चॅष्म्पयनसशप. 
• नरेश कुमार (आांध्र प्रदेश) आणण तरणदीप कौर (ददल्ली) याांनी 100 मीटर डॅश ष्जांकून िांमेलनाचा िवाात 

वेगवान पुरुष आणण मदहला खेळाडू म्हणून गौरव केला. 
Source: AIR 

भारताचा 70 वा बुद्चधबळ गँ्रडमास्टर 

 
• तेलांगणातील आर राजा रीष्त्वक हांगेरी येर्थे नुकत्याच झालेल्या एका कायाक्रमात नतिरे आणण अांनतम आदशा 
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गाठत भारताचा 70 वा बुद्चधबळ गँ्रडमास्टर (जीएम) बनला आहे. 
• 2019 मध्ये पदहल ेजीएम मानदांड समळवणाऱ्या रीष्त्वकने एका मदहन्यापके्षा कमी कालावधीत दिुरे आणण 

नतिरे मानदांड प्राप्त केल.े 
• ववश्वनार्थन आनांद 1988 मध्ये भारतातून पदहल ेजीएम झाल.े 
• पुण्याच ेहवषात राजा ऑगस्ट 2021 मध्ये भारताचे 69 वे जीएम झाल.े 

Source: The Hindu 

हॉकी पुरुष कननष्ट्ठ ववश्वचषक 2021 

 
• ओडडशा एफआयएच (आांतरराष्ट्रीय हॉकी महािांघ) हॉकी पुरुष ज्युननयर ववश्वचषक 2021 चे आयोजन करेल. 
• ही स्पधाा 24 नोव्हेंबर त े 5 डडिेंबर 2021 पयांत भुवनेश्वरमध्ये होणार अिून त्यात 16 िांघाांचा िहभाग 

अिेल. 
टीप: 

• ओडडशाने 2018 FIH पुरुष हॉकी ववश्वचषकाच ेआयोजन केले. 
• ओडडशा भुवनेश्वर आणण राउरकेला येर्थ े2023 FIH पुरुष हॉकी ववश्वचषक देखील आयोष्जत करेल. 

Source: The Hindu 

100 ववजय नोंदवणारे पदहले F1 चालक 
• त्रब्रटीश लुईि हॅसमल्टन (मसिाडीज) रसशयन ग्राांप्री 2021 मध्ये प्रर्थम क्रमाांक पटकावल्यानांतर 100 ववजय 

गाठणारा पदहला फॉम्युाला-वन (एफ 1) ड्रायव्हर बनला. 
• ववजयािह, नतहेरी अांकात ष्जांकणारा हॅसमल्टन एकमेव ड्रायव्हर बनला, माजी मसिाडीज ड्रायव्हर मायकेल 

शूमाकर 91 रेि ष्जांकण्याच्या िवाात जवळ आहे. 

 
Source: newsonair 
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अहवाल  

द वल्डा युननव्हसिाटी रँककां ग 2022 
• टाइम्ि हायर एज्युकेशन (THE) ने जागनतक ववद्यापीठ रँककां ग 2022 जाहीर केले. 

जागनतक क्रमवारी: 
• ऑक्िफडा ववद्यापीठ, यूके िलग िहाव्या वषी रँककां गमध्ये अव्वल आहे. 
• कॅसलफोननाया इष्न्स्टट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी, हावाडा युननव्हसिाटी आणण स्टॅनफोडा युननव्हसिाटी अनुक्रमे दिुऱ्या, 

नतिऱ्या आणण चौर्थया क्रमाांकावर अिताना अमरेरकेतील महाववद्यालये पदहल्या 20 क्रमाांकावर वचास्व गाजवत 
आहेत. 

 
भारताचे रँककां ग: 

• इांडडयन इष्न्स्टट्यूट ऑफ िायन्ि (IISc), बेंगळुरू ही देशातील िवोच्च कामचगरी करणारी िांस्र्था आहे परांतु 
301-350 बॅ्रकेटमध्ये आहे. 

• त्यानांतर आयआयटी रोपार आणण जेएिएि अकादमी ऑफ हायर एज्युकेशन अँड ररिचा आहे. दोन्ही 351-
400 कां िात आहेत. 

• एकूणच, भारत जगातील पदहल्या 1,000 ववद्यापीठाांपकैी 35 आहे. 
Source: Indian Express 

ईझ ऑफ डुइांग त्रबझनेि ’अहवाल 

 
• वल्डा बँक िमूहाने ‘ईझ ऑफ डुइांग त्रबझनेि’ अहवाल बांद करण्याचा ननणाय घेतला आहे. 
• जागनतक बँकेने आता म्हटले आहे की देशाांच्या व्यविाय आणण गुांतवणकूीच्या हवामानाचे मूल्याांकन 

करण्यािाठी नवीन दृष्ष्ट्टकोन तयार केला जाईल. 
• ऑगस्ट २०२० मध्ये, जागनतक बँकेने डूइांग त्रबझनेि अहवालाच्या प्रकाशनाि ववराम ददला कारण डेटामधील 

बदलाांबाबत अनेक अननयसमतता नोंदवण्यात आल्या. 
• आांतरराष्ट्रीय ववत्तीय िांस्र्थनेे नांतर पुष्ट्टी केली की हे 

बदल व्यविाय करण्याच्या पद्धतीशी वविांगत आहेत. 
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व्यविायाच्या िलुभतबेद्दल अहवाल: 
• इझ ऑफ डुइांग त्रबझनेि अहवाल 2003 मध्ये िादर करण्यात आला होता.  
• जेणेकरून 190 अर्थाव्यवस्र्थाांमध्ये व्यविाय ननयमाांच ेआणण त्याांच्या अांमलबजावणीच्या वस्तुननष्ट्ठ उपायाांच े

मूल्याांकन केल ेजाईल. 
भारताची कामचगरी: 

• 2014 मध्ये, इझ ऑफ डुइांग त्रबझनेि इांडेक्िमध्ये भारत 142 व्या स्र्थानावर होता आणण िरकारने ननयामक 
िुधारणाांचा महत्त्वाकाांक्षी कायाक्रम िुरू केल्यानांतर महत्त्वपूणा िुधारणा केली. 

• जागनतक बँकेच्या इझ ऑफ डुइांग त्रबझनेि रँककां ग 2020 मध्ये भारत 63 व्या स्र्थानावर गेला आहे. 
Source: The Hindu 

भारत-यूएि आरोग्य िांवाद 2021 

 
• कें द्रीय आरोग्य आणण कुटुांब कल्याण राज्यमांत्री डॉ.भारती प्रववण पवार याांनी आरोग्य आणण कुटुांब कल्याण 

मांत्रालयात भारताने आयोष्जत केलेल्या 4 व्या भारत-यूएि आरोग्य िांवाद 2021 च्या उद्घाटन ित्राला 
िांबोचधत केले. 

• िांवादािाठी अमेररकेच्या सशष्ट्टमांडळाच ेनेततृ्व अमेररकेच्या आरोग्य आणण मानवी िेवा ववभाग (HHS) येर्थील 
जागनतक व्यवहार कायाालयातील िांचालक श्रीमती लॉइि पेि करत आहेत. 

दोन िामांजस्य करार (एमओय)ू: 
• आरोग्य आणण कुटुांब कल्याण मांत्रालय आणण यूएिएच्या आरोग्य आणण मानवी िेवा ववभाग याांच्यात आरोग्य 

आणण बायोमेडडकल ववज्ञान क्षेत्रात िहकायााबाबत एक िामांजस्य करार करण्यात आला. 
• इांटरनॅशनल िेंटर फॉर एक्िलन्ि इन ररिचा (ICER) च्या िहकायाािाठी भारतीय वैद्यकीय िांशोधन पररषद 

(ICMR) आणण राष्ट्रीय एलजी आणण िांिगाजन्य रोग िांस्र्था (NIAID) याांच्यात आणखी एक िामांजस्य करार 
करण्यात आला. 

Source: Indian Express 
 

नवीन नेमणुका 
िवोच्च न्यायालयात नऊ न्यायाधीशाांचा शपर्थववधी  

• िवोच्च न्यायालयात नव्याने ननयुक्त करण्यात आलेल्या नऊ न्यायाधीशाांना मांगळवारी झालेल्या िोहळ्यात या 
पदाची शपर्थ देण्यात आली. 

• तर त्यामुळे आता या न्यायालयातील न्यायाधीशाांची िांख्या 33 झाली आहे. 
• देशाच्या इनतहािात प्रर्थमच नऊ न्यायाधीशाांनी एकाच वेळी न्यायाधीशपदाची शपर्थ घेतली. 
• तिेच िरन्यायाधीश एन. व्ही. रमण याांनी त्याांना अचधकार पदाची शपर्थ ददली. 
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• िवोच्च न्यायालयाच्या िभागहृात नऊ न्यायाधीशाांना शपर्थ देण्यात आली त्यात न्या. अभय श्रीननवाि ओक, 

न्या. ववक्रम नार्थ, न्या. ष्जतेंद्र कुमार, न्या. माहेश्वरी, न्या. दहमा कोहली व न्या. बी.व्ही नागरत्ना याांचा 
िमावेश आहे. 

• तर या सशवाय न्या. िी. टी. रववकुमार, न्या. एम. एम. िुांदरेश, न्या. बेला एम त्रत्रवेदी , न्या. पी. एि. 
नरसिांह याांनाही शपर्थ देण्यात आली. 

स्रोत: मुांबई टाइम्ि 

गुजरातच्या मुख्यमांत्रत्रपदी भूपेंद्र पटेल 

 
• भाजपने गुजरातच्या मुख्यमांत्रत्रपदािाठी भूपेंद्र पटेल याांचे नाव रवववारी जाहीर केले. त्याांचा शपर्थववधी आज 

दपुारी होईल. 
• ववचधमांडळ पक्षाच्या नेतेपदी ननवड झाल्यानांतर पटेल याांनी राज्यपाल आचाया देवव्रत याांची भटे घेऊन िरकार 

स्र्थापनेचा दावा केला. 
• मुख्यमांत्री ववजय रुपाणी याांनी ववचधमांडळ पक्षाच्या बैठकीत अध्यक्षपदािाठी पटेल याांच्या नावाचा प्रस्ताव 

माांडला. 
• भूपेंद्र पटेल हे 2017च्या ववधानिभा ननवडणुकीत घाटलोडडया मतदारिांघातून काँग्रेि उमेदवार शसशकाांत 

पटेल याांचा एक लाखाहून अचधक मताांनी पराभव करून ननवडून आले होते. 
भपूेंद्र पटेल याांच्याबद्दल 

• भूपेंद्र पटेल हे गुजरातमधील घाटलोडडया ववधानिभा मतदारिांघातून िध्या आमदार आहेत.  
• ते पाटीदार िमाजाच ेनेते आहेत. पटेल 59 वषाांचे आहेत. 
• ते अहमदाबादच्या सशलाजचा रदहवािी आहेत.  
• त्याांनी सिष्व्हल इांष्जनीअररांगमध्ये डडप्लोमा केला आहे. 

• ते दादा भगवान याांनी स्र्थापन केलले्या अक्रम 
ववज्ञान चळवळीचे अनुयायी आहेत 
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• 2010 ते 2015 पयांत ते तहलतेज प्रभागातून नगरिेवक म्हणून ननवडून आले. 
• 2015-17 मध्ये ते अहमदाबाद शहरी ववकाि प्राचधकरणाचे अध्यक्ष होते.  
• 2008-10 मध्ये ते एएमिी स्कूल बोडााच ेउपाध्यक्षही होते.  
• त्याांनी मागील ववधानिभा ननवडणूक लढवली होती. त्याने ष्जांकण्याची ही पदहलीच वेळ होती. िाडेतीन 

वषाांनांतर त्याांच्याकडे राज्य अध्यक्षपदाची जबाबदारी देण्यात आली. 
•  ते पटेल अिोसिएशनचे िरदार धाम आणण ववश्व उसमया फाउां डेशनचे ववश्वस्त आहेत. 

(Source – AIR) 

नवीन हवाई दल प्रमुख 

 
• एअर चीफ माशाल आरकेएि भदौररया 30 िप्टेंबर 2021 रोजी िेवाननवतृ्त झाल्यानांतर एअर माशाल व्ही याांची 

ननयुक्ती होणार आहे. 
• व्ही आर चौधरी याांना 29 डडिेंबर 1982 रोजी भारतीय हवाई दलाच्या लढाऊ प्रवाहात नेण्यात आल ेआणण 

त्याांनी ववववध स्तराांवर ववववध कमाांड, स्टाफ आणण ननदेशात्मक नेमणकुा घेतल्या ज्यामध्ये िध्याचे हवाईदल 
प्रमुख म्हणून काम केल ेगलेे आहे. 

• चौधरी हे परम ववसशष्ट्ठ िेवा पदक, अनत ववसशष्ट्ठ िेवा पदक आणण वायू िेना पदके प्राप्त करणारे आहेत. 
Source: Indian Express 

ग्लोबल हेल्र्थ फायनाष्न्िांगिाठी WHO च ेराजदतू 

 

• जागनतक आरोग्य िांघटनेने युनायटेड ककां गडमचे माजी पांतप्रधान गॉडान ब्राउन याांची जागनतक आरोग्य 
ववत्तपुरवठ्यािाठी डब्ल्यूएचओ राजदतू म्हणून ननयुक्ती जाहीर केली. 

• अगदी अलीकडेच, श्री ब्राउन याांनी श्रीमांत राष्ट्राांना तिेच खाजगी क्षते्राला कोववड -19 लिीांचे न्याय्य ववतरण 
िुननष्श्चत करण्यािाठी अर्थक प्रयत्न केले आहेत. 

• टीप: त्याांनी 2007 ते 2010 पयांत यूकेचे पांतप्रधान म्हणून काम केले. 
Source: WHO 
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युनेस्को वल्डा बुक कॅवपटल 

 
• युनेस्कोचे महािांचालक ऑडे्र अझौले याांनी अक्रा (घाना) चे नाव 2023 िाठी युनेस्को वल्डा बुक कॅवपटल 

म्हणून ठेवले आहे. 
• अक्रा हे 23 व ेशहर आहे जे 2023 िाठी युनेस्को वल्डा बुक कॅवपटल म्हणून नामाांककत आहे. 
• उत्िवाांचे वषा 23 एवप्रल 2023 रोजी जागनतक पुस्तक आणण कॉपीराइट ददनापािून िुरू होईल. 
• 2021 िाठी युनेस्को वल्डा बुक कॅवपटल: नतत्रबसलिी (जॉष्जाया) 
• 2022 िाठी युनेस्को वल्डा बुक कॅवपटल: ग्वाडालाजारा (मेष्क्िको) 

Source: UNESCO 

राष्ट्रीय कॅडेट कॉप्िाच ेनवीन महािांचालक 

 
• लेफ्टनांट जनरल गुरबीरपाल सिांह याांनी राष्ट्रीय कॅडेट कॉप्िाचे (एनिीिी) 34 वे महािांचालक म्हणून पदभार 

स्वीकारला. 
• लेफ्टनांट जनरल सिांह याांना 1987 मध्ये पॅराच्यूट रेष्जमेंटमध्ये ननयुक्त करण्यात आले. 
• नागालँड आणण सियाचचन ग्लेसशयरमधील दहशतवादववरोधी वातावरणात ते कां पनी कमाांडर रादहले आहेत. 

Source: PIB 

गुजरात ववधानिभेच्या पदहल्या मदहला िभापती 

 

• भाजपच्या ज्येष्ट्ठ आमदार ननमाबेन आचाया गुजरात ववधानिभेच्या पदहल्या मदहला िभापती झाल्या. 
• 1960 मध्ये गुजरातच्या स्र्थापनेनांतर प्रर्थमच राज्य ववधानिभेत मदहला िभापती आहेत. 
• व्यविायाने स्त्रीरोगतज्ज्ञ, 74 वषीय आचाया भुज-कच्छमधून पाचव्याांदा आमदार आहेत. 

Source: Indiatoday 
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ननधन  
आयओिीच ेमाजी अध्यक्ष जॅक रोग याांच ेननधन 

 
• आांतरराष्ट्रीय ऑसलष्म्पक िसमतीचे (IOC) माजी अध्यक्ष जॅक रोग याांचे ननधन झाले. 
• त्याांनी 2001 ते 2013 या कालावधीत IOC चे अध्यक्ष म्हणून 12 वषे घालवली होती, तीन उन्हाळी खळे 

आणण तीन दहवाळी खेळाांच ेननरीक्षण केल ेहोते, तिेच युवा ऑसलष्म्पक तयार केले होते. त्यानांतर त्याच्यानांतर 
र्थॉमि बाख हे नववन अध्यक्ष झाले. ते IOC चे 8 वे अध्यक्ष आहेत.  

 
िांकीणा 

"पोषण मदहना" अांतगात मुांबईत "पोषण जागतृी असभयान" आयोष्जत केले जाईल 

 
• "पोषण माह" अांतगात, "मुांबईच्या ववववध भागाांमध्ये िमाजातील ववववध घटकाांमध्ये" पोषण जागरुकता 

असभयान "(पोषण जागृती असभयान) कायाक्रमाांची मासलका आयोष्जत केली जात आहे.  
• कें द्रीय मदहला आणण बाल ववकाि मांत्रालय आणण कें द्रीय अल्पिांख्याक मांत्रालय याांच्या िांयुक्त ववद्यमाने 

हे कायाक्रम आयोष्जत केले जात आहेत.  
• पोषण जागरूकता कायाक्रम अांजुमन-ए-इस्लाम कन्या शाळा, आणण महात्मा गाांधी िेवा मांददर हॉल-वाांदे्र 

पष्श्चम; अवर लेडी ऑफ गुड कौन्िेल हायस्कूल- सशव; आणण दादर अचधकृत िांस्र्था - दादर. 
• णिश्चन, बौद्ध, मुष्स्लम, पारशी, जैन आणण शीख अल्पिांख्याांक तिेच गरीब आणण मागाि भागातील 

मदहला त्याांच्या कुटुां त्रबयाांिह या कायाक्रमाि उपष्स्र्थत राहतील. त्याांना पोषणाच्या फायद्याांववषयी मादहती 
ददली जाईल आणण पोषण ककटचे ववतरणही केले जाईल. 

• तत्पूवी, कें द्रीय मदहला आणण बाल ववकाि मांत्री स्मृती इराणी याांनी धारावी येर्थील एकाष्त्मक बाल ववकाि 
िेवा कें द्राला भेट ददली आणण आयिीडीएि लाभार्थी आणण स्वयांिेवी िांस्र्थाांशी चचाा केली. ते या 
योजनेअांतगात लाभार्थयाांच्या घराांनाही भेट देतील. 

Source: AIR News 
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हदल्ली सरकारिे 'त्रबझिेस ब्लास्ट्टसा' कायाक्रम सुरू केला 

 
• हदल्लीचे उपमुख्यमंत्री मिीष मससोहदया यांिी 7 सप्टेंबर 2021 रोजी 'त्रबझिेस ब्लास्ट्टसा' कायाक्रम सुरू केला. 
•  िा व्यिसाय शालेय स्ट्तरािर तरुण उद्योजकांिा विकमसत करण्याच्या उद्देशािे सुरु करण्यात आला आिे 

जेणेकरूि व्यिसाय सुरू करण्यासाठी विद्यार्थयांिा कािी बीज पैसे उपलब्ध करूि हदले जातील. 
• "हदल्लीच्या सिा शासकीय शाळांमध्ये" उद्योजकता मािमसकता अभ्यासक्रम (ईएमसी) "अंतगात त्याची 

अंमलबजािणी केली जाईल. 
• कायाक्रमाअंतगात इयत्ता 11 िी आणण 12 िीच्या विद्यार्थयांिा त्यांचा व्यिसाय सुरू करण्यासाठी 2,000 

रुपयांचे त्रबयाणे पैसे हदल ेजातील. 
• िा कायाक्रम प्रायोर्गक प्रकल्पाअंतगात स्ट्कूल ऑफ एक्सलन्स णखचरीपूर येथ ेसुरू करण्यात आला. यामध्ये 41 

विद्यार्थयांचे 9 गट तयार करण्यात आल ेआणण त्यािंा 1000 रुपयांचे त्रबयाणे पसै ेदेण्यात आल.े त्यांिी त्यात 
प्रचंड िफा कमािला. 

Source: TOI 

िांिद टीव्ही िुरू होणार  

 
• राज्यिभेचे अध्यक्ष एम वेंकय्या नायडू, पांतप्रधान नरेंद्र मोदी तिेच लोकिभा अध्यक्ष ओम त्रबलाा, 15 िप्टेंबर 

2021 रोजी िांयुक्त िांिद टीव्ही िुरू केली. 
• फेबु्रवारी 2021 मध्ये राज्यिभा टीव्ही आणण लोकिभा टीव्हीचे ववलीनीकरण करून िांिद टीव्हीची ननसमाती 

करण्यात आली. िरकारने माचा 2021 मध्ये िांिद टीव्हीचे मुख्य कायाकारी अचधकारीही ननयुक्त केल.े 
िांिद टीव्ही बद्दल 

• िांिद टीव्ही ही एक भारतीय िरकारी दरूदशान िेवा आहे जी िांिदेच्या दोन िभागहृाांचे कायाक्रम आणण इतर 
िावाजननक व्यवहाराांचे कायाक्रम प्रिाररत करत.े  
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• लोकिभा टीव्ही आणण राज्यिभा टीव्ही या दोन ववद्यमान हाऊि चॅनेलचे ववलीनीकरण करून माचा 2021 
मध्ये त्याची स्र्थापना करण्यात आली. तात्पुरते चॅनेलमध्ये 35 र्थीम अितील ज्यावर कायाक्रम प्रिाररत केल े
जातील. कायाक्रम िमान आणण दोन इांग्रजी आणण दहांदी भाषाांमध्ये अितील. 

• िांिद टीव्हीचे िीईओ: रवी कपूर हे वादहनीचे िध्याच ेमुख्य कायाकारी अचधकारी आहेत. ते ननवतृ्त आयएएि 
अचधकारी आहेत. 

Source: PIB 

आयआयटी-मुांबईने 'प्रकल्प उडान' िुरू केले 

 
• उच्च सशक्षण िांस्र्थाांमध्ये प्रवेश घेताना अनेक ववद्यार्थयाांना तोंड द्याव ेलागणारे भाषेचे अडर्थळे दरू 

करण्याच्या उद्देशाने उडान प्रकल्प िुरू करण्यात आला. 
• प्रकल्प उडान पाठ्यपुस्तके आणण असभयाांत्रत्रकीचे इतर अभ्याि िादहत्य आणण इतर प्रवाहाांचे इांग्रजीतून 

दहांदी आणण इतर भारतीय भाषाांमध्ये अनुवाद करण्याि िक्षम करते.  
• आयआयटी बॉम्बे मधील िांगणक ववज्ञान आणण असभयाांत्रत्रकी ववभागातील प्रा.गणेश रामकृष्ट्णन याांनी 

या प्रकल्पाची कल्पना केली होती.  
• ही देणगीवर आधाररत आणण कृत्रत्रम बुद्चधमत्ता-आधाररत भाषाांतर पररिांस्र्था आहे.  
• हे मॅन्युअल टाष्स्कां गच्या तुलनेत असभयाांत्रत्रकी पाठ्यपुस्तके आणण सशक्षण िामग्रीचे िहाव्या वेळी 

भाषाांतर करण्याि मदत करते. हे मशीन भाषाांतर मानवी प्रयत्नाांना मदत करेल. 
Source: AIR News 

आझादी का अमतृ महोत्िव 

 
• वाणणज्य ववभाग 20-26 िप्टेंबर 2021 पयांत ‘वाणीज िप्तह’ पाळणार आहे, जो पुरोगामी भारताची 75 वष े

आणण त्याचा गौरवशाली इनतहाि आहे. 
• वाणणज्य आणण उद्योग मांत्रालय ‘आझादी का अमतृ महोत्िव’ िेसलबे्रशनचा भाग म्हणून पुढील आठवड्यात 

ववशेष कायाक्रम आयोष्जत करत आहे. 
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• यामध्ये परराष्ट्र व्यापार महािांचालनालयािह ननयाात आणण बाजार ववकाि िहाय्य आणण राज्य िरकार 
याांच्यािह 100 ष्जल््याांमधील मेगा-इव्हेंट्िचा िमावेश आहे. 

• इांडडयन इष्न्स्टट्यूट ऑफ फॉरेन रेडतफे उत्तर, दक्षक्षण, पूवा, पष्श्चम आणण ईशान्य अशा पाच क्षेत्राांमध्ये पाच 
राष्ट्रीय चचााित्र ेआणण प्रदशान आयोष्जत केल ेजातील.  
Source: PIB, AIR 

भारतातील िवाात मोठे प्राणी उपचार कें द्र  

 
• महाराष्ट्रातील पुण ेशहरात भारतातील िवाात मोठे प्राणी उपचार कें द्र उभारल ेजात आहे. 
• वन ववभाग बावधन येर्थे जखमी प्राण्याांना वेळेवर उपचार देण्यािाठी िांक्रमण उपचार कें द्र स्र्थापन करणार 

आहे. 
• 22 एकर क्षेत्रावर उभारण्यात येणारे हे कें द्र अपांग प्राण्याांना आश्रय देईल. 
• कात्रज येर्थील राजीव गाांधी िपा पाका च्या तीन एकर पररिरात जखमी जनावरे िध्या राहतात. 
• जनावराांच्या िांख्येत वाढ झाल्यामुळे बावधन येर्थे िांिगा उपचार कें द्र िुरू करण्याचा ननणाय घेण्यात आला 

आहे. 
Source: AIR 

पैठणी िाडी 

 
• नासशक ष्जल््यातील येवलाला येर्थील पठैणीचा भौगोसलक प्रदशानाचा दजाा समळाला आहे. 
• त्यामुळे या पैठणी िाडीला टपाल नतककटावर स्र्थान समळाले आहे. 
• टपाल अधीक्षकाांनी नुकतेच या सलफाफाचे अनावरण केले. 
• अलीकडे, द्राक्षे आणण काांद्यालाही टपाल नतककटाांवर स्र्थान देण्यात आल ेआहे. 

Source: AIR News 
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बहुिदस्यीय प्रभाग पद्धत 

 
• महानगरपासलका आणण नगरपररषदाांमध्ये एक िदस्यीय प्रभाग पद्धतीऐवजी बहुिदस्यीय प्रभाग प्रणाली 

लागू करण्याचा ननणाय राज्य मांत्रत्रमांडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. 
• नागरी िांस्र्थाांमध्ये मागािवगीय नागररकाांचे आरक्षण िुननष्श्चत करण्यािाठी कायद्यात िुधारणा 

करण्याचा ननणाय घेण्यात आला. 
• िध्याची एक िदस्य प्रभाग प्रणाली मुांबई महानगरपासलकेत कायम राहील. मुांबईची प्रचांड लोकिांख्या 

आणण प्रभागाांतील मतदाराांची िांख्या पाहता बहुिदस्यीय व्यवस्र्था ननमााण करणे शक्य नाही. 
• महाराष्ट्रातील िाखर उद्योगाच्या ववकािाचे प्रदशान करण्यािाठी िाखर िांग्रहालय उभारण्यात येईल, अिा 

बैठकीत ननणाय घेण्यात आला. 
Source: AIR News 

'एक पहल' मोहीम 

 

• कायदा आणण न्याय मांत्रालयाने दैनांददन न्याय ववतरणािाठी पॅन-इांडडया ववशेष मोहीम 'एक पहल' िुरू केली 
आहे. 

• टेली-लॉ अांतगात मोठ्या प्रमाणावर नोंदणीला प्रोत्िाहन देण्यािाठी न्याय ववभाग आणण राष्ट्रीय ववधी िवेा 
प्राचधकरण (NALSA) ने 17 िप्टेंबर 2021 पािून ते 2 ऑक्टोबर 2021 पयांत देशभरात िुरू केले. 

• टेली लॉचे माध्यम 34 राज्ये आणण कें द्रशासित प्रदेशाांमधील 633 ष्जल््याांमधील 50,000 ग्रामपांचायतीांमध्ये 
51,434 कॉमन िष्व्हाि िेंटर िमाववष्ट्ट अिलेल्या एका ववशाल नेटवका द्वारे लाभार्थयाांना पॅनेल वककलाांद्वारे 
प्री-सलदटगेशन िल्ला/िल्ला प्रभावीपणे प्रदान करते. 

Source: PIB 
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त्रबल अडँ मेसलांडा गेट्ि फाउांडशेन िह िामांजस्य करार 

 
• पशुिांवधान आणण दगु्धव्यविाय ववभाग (DAHD), भारत िरकार आणण त्रबल अँड मेसलांडा गटे्ि फाउां डेशन 

याांनी बहु-वषाांचा िामांजस्य करार (MoU) केला आहे. 
• भारताच्या पशुधन क्षेत्रामध्ये िातत्याने िुधारणा करण्यािाठी हे दोघे समळून काम करतील आणण देशाच्या 

अन्न आणण पोषण िुरक्षेला पादठांबा देतील आणण छोट्या प्रमाणावर पशुधन उत्पादकाांच्या आचर्थाक दहताच ेरक्षण 
करतील. 

• पशुधन क्षेत्राचा ववकाि पशुिांवधान पायाभूत िुववधा बळकट करणे, उद्योजकता ववकाि आणण एक आरोग्य 
चौकट लागू करणे. 

Source: PIB 

त्रबजॉय िाांस्कृनतक महोत्िव 

 
• 1971 च्या मुष्क्तिांग्रामादरम्यान भारत आणण बाांगलादेश याांच्यातील िाांस्कृनतक िांबांध प्रदसशात करण्याच्या 

उद्देशाने “त्रबजॉय िाांस्कृनतक महोत्िव” नावाचा िाांस्कृनतक कायाक्रम 26 ते 29 िप्टेंबर 2021 दरम्यान 
कोलकाता येर्थ ेभारतीय िैन्याच्या पूवा कमाांडद्वारे आयोष्जत केला जात आहे. 

• 16 डडिेंबर 2021 हा बाांगलादेश मुक्तीची 50 वषे आणण 1971 च्या भारत-पाक युद्धात पाककस्तानवरील 
भारताच्या ववजयाला िाजरा करेल. 

• भारताच्या इनतहािातील या महत्त्वाच्या कायाक्रमाच ेस्मरण करण्यािाठी, िांपूणा देशामध्ये स्वणणाम ववजय वषाा 
उत्िव आयोष्जत केल ेजात आहेत. 

Source: newsonair 
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ज्येष्ट्ठ नागररकाांिाठी हेल्पलाइन 

 
• देशातील पदहली पॅन-इांडडया टोल-फ्री हेल्पलाईन-14567-ज्याला ज्येष्ट्ठ नागररकाांिाठी 'एल्डर लाइन' म्हटले 

जात,े िामाष्जक न्याय आणण अचधकाररता मांत्रालयाने िुरू केले. 
एल्डर लाइन बद्दल: 

• हे पेन्शन िमस्या, कायदेशीर िमस्या, मोफत मादहती आणण मागादशान प्रदान करते, भावननक आधार वाढवते, 
आणण गैरवतान प्रकरणाांमध्ये क्षेत्रामध्ये हस्तक्षेप करते आणण बेघर वदृ्धाांची िुटका करते. 

• टाटा रस्ट आणण एनएिई फाउां डेशन, ताांत्रत्रक भागीदार म्हणून, एल्डर लाइन कायााष्न्वत करण्यािाठी 
िांयुक्तपणे मांत्रालयाला िहकाया करीत आहेत. 

Source: The Hindu 

स्वच्छ िवेक्षण 2022 

 
• गहृननमााण आणण शहरी व्यवहार मांत्री हरदीप सिांह पुरी (MoHUA) याांनी स्वच्छ िवेक्षण 2022 ला िुरुवात 

केली. 
• स्वच्छ भारत समशन-अबान (SBM-U) द्वारा आयोष्जत स्वच्छ िवेक्षण (SS) ची ही िलग 7 वी आवतृ्ती आहे. 
• 'पीपल फस्टा' च्या र्थीमिह पुढे चालू ठेवून, एिबीएम-यू 'जन भागीदारी' च्या व्यापक र्थीम अांतगात नागररक-

कें दद्रत उपक्रमाांची मासलका आयोष्जत करेल. 
• िवेक्षण ज्येष्ट्ठ नागररक आणण तरुण प्रौढाांच्या आवाजाला िमानतेने प्राधान्य देईल आणण शहरी भारताची 

स्वच्छता राखण्यािाठी त्याांच्या िहभागाला बळ देईल. 
• MoHUA द्वारे 2016 मध्ये 73 शहराांमध्ये स्वच्छता मापदांडाांवर शहराांची रँककां ग करण्यािाठी िादर करण्यात 

आल,े स्वच्छ िवेक्षण हे 4,000 पेक्षा जास्त शहरी स्र्थाननक िांस्र्था (ULBs) कव्हर करणारे जगातील िवाात 
मोठे शहरी स्वच्छता िवेक्षण बनले आहे. 

• 15K च्या खाली आणण 15-25K च्या दरम्यान दोन लोकिांख्या शे्रणी िादर करून या वषीचे िवेक्षण लहान 
शहराांिाठी एक स्तरीय खेळण्याचे क्षते्र तयार करण्यािाठी वचनबद्ध आहे. 

• िवेक्षणाच्या पदचचन्हाांचा आणखी ववस्तार करण्यािाठी, प्रर्थमच ष्जल्हा क्रमवारी िुरू करण्यात आली आहे. 
• मागील वषाांच्या 40% च्या तुलनेत िॅम्पसलांगिाठी िवेक्षणाची व्याप्ती आता 100% वॉडाांमध्ये वाढवण्यात 

आली आहे. 
Source: PIB 
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भारतातील पदहले क्रीडा लवाद कें द्र 

 
• कें द्रीय कायदा मांत्री ककरेन ररष्जजू याांनी गुजरातमधील देशातील पदहल्या "स्पोट्ाि आत्रबारेशन िेंटर ऑफ 

इांडडया" (SACI) चे उद्घाटन केले. 
• SACI क्रीडा क्षते्रातील वाद जलद मागण्यािाठी स्वतांत्र िांस्र्था म्हणून काम करेल. 
• SACI ला अहमदाबाद ष्स्र्थत SE TransStadia Pvt Ltd. द्वारे प्रोत्िाहन ददले जाईल. 
• कायदा आणण न्याय मांत्रालय SACI ला िवा कायदेशीर आधार देईल. 

Source: TOI 
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